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Предговор

Зашто постаје неко историчар? Шта је то толико при-
влачно у историји? Тешко је дати одговор на та пи-
тања. Аутор ће боље покушати предочити зашто је он 
постао историчар, односно како је настао овај уџбеник.
 Прича почиње када сам још – читаоче млади – био 
твоје годиште. Припремајући се за републичко такми-
чење, посетио сам – поводом годишњице места у бли-
зини мог града – бојиште, где се 1710. одиграла Ром-
хањска битка. Претходно сам прочитао многе озбиљне, 
научне радове о тој битки; али тек тада су ми „оживели” 
догађаји: куруцки војници, прибојавајући се епидемије 
куге ноћ проводе на ораницама; у измаглици, измож-
дени полазе у бој; у војсци има и Пољака и Швеђана, 
који су пристигли у помоћ – и од којих ће многи оста-
ти на бојишту; кнез Ференц II Ракоци забринут је, са 
зебњом очекује исход ненадане битке.
 Од тада сматрам да је у историји (како у науци, тако 
и у наставном предмету) најбитније покушати дожи-
вети оновремена догађања, односно покушати поново 
дочарати живот давно преминулих људи. Ко је победио 
у тој бици? Tо је споредно питање наспрам потакнутог 
проблема. Ни писани извори савременика, а ни новији 
радови неће нам дати тачан одговор на то питање.
 Као аутор овог уџбеника поставио сам два циља: же-
лим приближити догађаје прошлости данашњим чи-
таоцима, и то учинити на тај начин да дам одговоре 
на питања: Како? и Зашто? да осветлим повезаност и 
процес догађаја.
 Поред личних побуда ваља напоменути и професи-
оналне захтеве. Епоху средњег и раног новог века ис-
ториографија третира потпуно другачије него пре не-
колико деценија. Протеклих година у изучавању опште 
и националне историје (историје Мађара) дошло је до 
коренитог преокрета.
 Дошавши до нових сазнања у општој историји – про-
ширена је фактографија. Преиспитани су ставови, који 
су ранији сматрани непобитнима. Француски, енглески, 

италијански, немачки историчари – који предња-
че у том научном раду – одбацили су свако произ-
вољно уопштавање и скренули пажњу на конкрет-
не, „локалне” чињенице. Тако су дошли до сазнања, 
до снага које стварно покрећу догађаје. Пораст ста-
новништва, привреда, верски прописи, земљорадња, 
хришћански идеал живота, раслојавање друштва, ев-
ропска култура и средњовековни градови, повезаност 
историјских регија и државе добили су одговарајуће 
место у новом историографском приступу.
 Домаћа историографија првенствено постиже ре-
зултате у томе да историју Мађарске / Угарске при-
казазује у контексту европских збивања. На осно-
ву добијених резултата умногоме се изменила слика 
о појединим владарима – нпр. о Жигмунду, о Јано-
шу Сапољаију. Новом приступу је ишло у прилог да 
се од 80-их година XX века (мађарска) историогра-
фија скоро у потпуности одвојила од дневно-поли-
тичких захтева. Након искључивања политике из ис-
ториграфије пронађене су праве мере интерпретације 
догађаја. Одустало се од претераног, тенденциозног 
приказивања сељачких буна и устанака што је доско-
ра била пракса.
 Позитивне промене до којих је дошло у истори-
ографији треба да се одразе и у уџбенику. Прихватио 
сам се да напишем занимљив уџбеник који садржи 
најновија достигнућа мађарских и страних историча-
ра. Главни део градива се налази у тексту штампаном 
„стандардним словима”, у делу текста који је штам-
пан малим словима јесте допуна. Одломци из писаних 
историјских извора дати су у ужој колони, штампа-
ни су плавим словима – и имају за циљ да допринесу 
што аутентичнијем приказу људи и догађаја у време-
ну и простору. Уџбеник је у целости настао у знаку 
иновације. И сликовне илустрације су „освежене”.  
Читаоче млади, желео бих да са задовољством лис-
таш овај користан уџбеник.

Петер Сабо (Szabó Péter)
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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).



11

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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6. Сукоби царства и папства

„АПОСТОЛСКИ ЦАРЕВИ” У Источнофраначком краљевству 
након изумирања Каролинга (год. 911.) власт је прешла у руке 
саских (немачких) краљева. Римско царство је „васкрснуло” сре-
дином X века након освајања Италије за време владавине Отона 
I (I. Ottó), кога је 962. у Риму папа – над гробом Св. Петра – кру-
нисао за римско-немачког цара. Римско-немачко царство (Német-
római Birodalom) – које се назива још и Свето римско царство не-
мачког народа – постојаће још скоро хиљаду година. 

Римско-немачки цареви су настављачи политичке концепције 
Каролинга. „Исповедали су” да царска власт потиче од Бога. Се-
бе  су сматрали „апостолским царевима”, „слугама Светог 
Петра” , вођама ширења хришћанске вере. Појачан је култ 
пошто вања гроба Св. Петра. Што је подразумевало да су западни 
цареви повремено посећивали Вечни град, тј. Рим.
  
НАДМОЋ ЦАРСТВА НАД ПАПСТВОМ У XI веку нeмачки ца-
реви су сматрали другоразредном силом папство у односа на 
царску власт. Мада су морали признати да је власт римокатолич-
ких поглавара у порасту. То су намеравали искористити на тај на-
чин што су се уплитали у изборе нових папа да би их тако лак-
ше могли ставити у своју службу.

ТЕМЕЉ ЦАРСКЕ МОЋИ У Римско-немачком царству је-
дино је цар имао право на инвеституру, тј. устоличење бискупа. 
Увођење у достојанство и феуд бискупи су примали од цара.
Према томе, црквени великодостојници су били цареви вазали. А 
немачки цареви су се првенствено у борби против световних ве-
ликаша ослањали на њих. Бискупи су се богатили и женили што 
је изазвало све веће негодовање. 

РЕФОРМА ЦРКВЕ Клинијевска реформа започета 910. године 
кренула је из бенедиктинског манастира Клини (Cluny). Покушало 
се са успостављањем високог положаја монаштва у друштву. 

? Зашто су у средњем веку франачки и не-
мачки владари настојали обновити Римско цар-
ство?

„Водиш бригу скоро целог света, (и) о мени, о 
најмањем међу слугама својим, не да умрем. 
Достојан си у име Господа ово племенито раз-
мишљање примити на себе (...) трудиш се да 
будеш добар и католички вођа, онакав какав и 
треба да будеш: милосрдан али и строг упра-
вљач кочија свете цркве.”
Писмо надбискупа Бруна Кверфуртшког 
(Querfurti Brúnó), написано године 1008. и 
упућено немачком владару Хенриху II (II. Henrik, 
немачки краљ: 1002–1024, римско-немачки цар 
од 1014. године), пред полазак на мисионар-
ски пут 

? На основу писма закључи какав је био ау-
торитет римско-немачког цара. 

„Његово тело још није унаказило труљење, 
само му је врх носа фалио, те је цар начинио 
допуну од злата. Цар је узео један зуб мртвог 
владара (...) па је изашао, и поново је дао за-
зидати гробницу.”
Отон III (III. Ottó) године 1000. у Ахену дао је да 
се отвори гроб Карла Великог, а земним оста-
цима је указао почаст као што доликује свети-
тељима. Извештај грофа Ламела (Lamello)

1. Шта се може закључити, на основу разних типова градова, о законитостима развоја средњовековних градова?
2. Који су били правни предуслови настанка градова? Зашто је град „страно тело” у феудалном друштву, а коли-

ко је истодобно и део њега? 
3. На основу следећих чинилаца окарактериши еснафе (цехове): власништво, подела рада, добит, друштвене функције.
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Калуђери Клинија су више истицали молитву и продуховља-
вање. Тиме су постигли огроман углед међу свим друштвеним 
слојевима. Клинијевци су подигли глас против симоније (тр-
говања црквеним стварима и службама). Покренули су борбу за 
увођење целибата (забрана женидбе католичким свештеницима). 
У Италији је основан нови калуђерски центар, чији су се монаси 
испосници првенствено залагали за молитвеност, која је доприно-
сила опстанку друштва. Њих називамо камалдулци. 

� НОВИ НАЧИН ИЗБОРА РИМОКАТОЛИЧКОГ ПОГЛАВАРА Јачању папства 
је погодовала и актуелна ситуација у Римско-немачком царству. Син и на-
следник Хенриха III (1039–1056) Хенрих IV (1056–1106) био је шестогодишњи 
дечак, када му је отац преминуо. „Јао тој држави чији је владар дете.” Изре-
ка се обистинила. У царству је стање постало хаотично, што је нарочито по-
годовало папству у експанзији. Године 1059. папа Никола II донео је одлуку 
да од сада само колектив кардинала има право на избор новог поглавара 
римокатоличке цркве. Тај орган се састојао од седам бискупа римске епар-
хије и свештенства четири римске базилике. После су папе именовале више 
кардинала, и тако се постепено повисио њихов број. Процедура избора папе, 
међутим, до наших дана је остала углавном неизмењена. 

ПРЕТЕНЗИЈЕ ПАПЕ ГРГУРА VII НА ХЕГЕМОНИЈУ У по-
следњој трећини XI века заоштрен је однос између папства и цар-
ства. Центре царевине су преплавили агенти папства, који су аги-
товали за целибат, односно против симоније.
 Те опуномоћенике је на задатак припремио Хилдебранд
(Hildebrand), калуђер из Тоскане. Он је већ од раније био задужен 
да управља финансијама папства. Овај монах ниског раста – ина-
че један од највећих личности средњовековног Запада – касније ће 
постати главним актером збивања. 

Папама је било у интересу ширење клинијевске реформе, јер 
то им је повећавало власт над високим клером, а угледом црк-
ве јачао је и ауторитет католичког поглавара.

� Поборници црквене реформе прво су освојили град Милано, најјужнији 
бастион Римско-немачког царства. Ступили су у савез са патаренима, са 
градском сиротињом. (Патарени иначе име дугују градској четврти Милана, 

Батистеро (капела крстионица) у Фиренци. (По-
дигнута на папину иницијативу у време борби 
за инвеституру.) Фасадом, зидовима опто ченим 
мермером, украшеном у царском, римском ма-
ниру црквени поглавар је желео нагласити да је 
он прави наследним Рима

? Како је бискуп Рима постао папа? Зашто је 
у раном средњем веку папа зависио од франач-
ких владара?

„Следећег дана, када је краљ заседао са војво-
дама ради избора опата Фулде (Fulda), било 
је велико надметање међу опатима и у лепом 
броју искупљеним калуђерима. Као да се ради-
ло о неком урнебесном такмичењу, сви су дали 
све од себе за награду: један је нудио много 
злата, други велики посед са свог феуда у Фул-
ди, опет неки још ревноснију државну службу ... 
О чудних ли времена, чудних ли обичаја ...”
Калуђер Лампер (Lampert, 1058–1080) о симо-
нији

? Зашто је цркви, као велепоседнику одгова-
рао целибат? У наше време какав је став римо-
католичке цркве по том питању?

Папа Гргур VII, на цртежу једне хронике из Бе-
невента (Benevento). У руци држи пастирски 
штап, традиционалну инсигнију црквених вели-

кодостојника
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где се налазила бувља пијаца.) Свештенство града се силом прилика одре-
кло свега што није било спојиво са црквеним моралом.
 Хилдебранд је добро уочио да ће ради поновног успостављања угледа 
папске столице бити потребна и војна снага. Зато се нагодио са норманским 
вођама Ришаром од Аверсе (Aversai Richárd) и Робером Гвискаром (Guiscard 
Róbert) да ће им подарити, као вазални посед, територију jужне Италије и 
Сицилије. Овај дар папу није ништа коштао, јер је те територије прво треба-
ло освојити од Византинаца, односно од Арапа. Католичка црква је ту први 
пут показала дa се намерава дограбити и световне власти (овде је већ и 
државе даривала). Папа је од тада подржавао сваког ко је био против рим-
ско–немачког цара. 

Хилдебранд је, под именом папа Гргур VII (VII. Gergely, 1073–
1085), наставио борбу. Био је одлучан да немачке владаре лиши 
права именовања прелата. Тиме би били уздрмани темељи вла-
сти римско-немачких царева, јер су немачки прелати важили за ца-
рев ослонац. Међу даљим папским плановима је била – не само 
црквена превласт – него и врховна власт над световним владарима. 
Папа је хтео постати први међу њима, желео је управљати  сва-
ким њиховим важнијим кораком. Противник Гргура VII био је 
немачки краљ и римско-немачки цар Хенрих IV (IV. Henrik, 1056–
1106). Одраставши тај владар је постао вешт у коришћењу војног 
насиља, велики тактичар, вичан лицемерству. Њихов сукоб исто-
рија памти као борбу око инвеституре (латинска реч означава пра-
ва на увођење бискупа у посед).

Сцене из живота папе Гргура VII (из „Светске хронике” бискупа Отона Фреј-
зиншког / Freisingi Ottó Világkrónikája). Живот бившег монаха Хилдебранда 
пун је великих успеха и падова. Цар Хенрих је након понижавања у Каноси 
водио дуге ратове против њега и коначно освојио Рим. Гргур се током опсаде 
повукао у тврђаву Сан Анђело (Angyalvár, некадашњи маузолеј цара Хадрија-
на). Његови вазали су га додуше избавили, али су истодобно и опљачкали 
и опустошили „Вечни град”. Становници Рима су се побунили против Нор-
мана и протерали их. И папа је морао да бежи, и никада се више није могао 

вратити у град св. Петра

„Ја, Роберт по милости Божијој и (милости) све-
тог Петра, принц од Апулије и Калабрије, и уз 
помоћ обојице, будући владар Сицилије, почев 
од овог часа све време ћу бити веран римској 
цркви, и Теби, господару мој (папа Никола).”
Заклетва верности норманског вође, Робера 
Гвискара папи (1059)

„1. Црква римска је од самог Господа основа-
на.
 2. Једино римског папу могу звати католикосом 
(васељенским).
 3. Само он (папа) може бискупе свргавати и ос-
лобађати. (...)
 6. С онима које је он изопштио не сме се, из-
међу осталог, ни под истим кровом боравити. 
 7. Једино је њему дозвољено да у складу са 
потребом времена доноси нове законе, оснива 
нове бискупије. (Њему је дозвољено) каптоле 
преиначавати у опатије, и обрнуто: богате бис-
купије распустити, а сиромашне ујединити. (...)
12. Њему је допуштено цареве свргавати. (...)
16. Без његове наредбе не може се сазвати све-
општи концил.
17. Без његове подршке никакав капитул нити 
икаква књига не може се сматрати канонском.
18. Одлуке његове нико не сме мењати, а он 
сам може мењати било чије одлуке.
19. Он ни од кога не може бити суђен.
20. Нека се нико не усуди подносиоца жалбе 
(Апостолској столици) осудити.
21. Сва важнија питања цркве њему треба под-
носити.
22. Римска црква никад није грешила нити ће, 
како писмо сведочи, икада грешити.
23. Римски папа, ако је изабран према канони-
ма, с обзиром на заслуге св. Петра без сумње 
постаће светитељ. (...)
26. Не може се сматрати католичким то што није 
у складу са римском црквом.
27. Од заклетве верности положене пред зли-
ковцем поданике може разрешити.”
Одломак из документа „Диктат папе“ (Dictatus 
papae), издатог 1075. године, у ком је папа Гр-
гур VII изложио своја гледишта о премоћи пог-
лавара католичке цркве

? Какав је однос папе према држави и светов-
ној власти?

? Чиме је образложена превласт папства?

„Сину цара Хенриха, краљу Хенрику, који је на 
цркву твоју нечувеном охолошћу устао, одузи-
мам власт над целим Краљевством немачким 
и Италијом, те ослобађам све хришћане од за-
клетве верности коју су положили или ће поло-
жити и забрањујем да му служе као краљу ... 
јер је од твоје цркве отпао и гледао да је поце-
па: зато га уместо тебе вежем везом проклет-
ства, уздајући се у то, вежем га тако да знају и 
спознају народи да си ти Петар и да је на твојој 
стени син Бога живога саградио цркву своју те је 
ни врата паклена неће моћи надвладати.”
Екскомуникација Хенриха IV. Декрет папе Гр-
гуре VII, донет фебруара 1076.
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ХОД У КАНОСУ Бискупи верни цару – који нису желели пасти 
под папски утицај, у јануару 1076. свечано су изразили непове-
рење против Гргура VII. Није каснио ни папски одговор: Хенрих 
IV је екскомунициран. 

� Екскомуникација, искључење из црквене заједнице, било је опасно оружје 
у рукама папе. Анатемисани није могао учествовати на богослужењу, није мо-
гао примити свете тајне: склапање брака није пратио благослов цркве, деца 
нису могла бити крштена. Није могао исповедити своје грехе пред Богом, нити 
добити разрешење, пре смрти није смео примити последње миропомазање 
и није могао бити сахрањен по хришћанском обреду. И у политичком погледу 
је екскомуникација представљала опасност, јер вазална заклепва пред ана-
темисаним сениором постаје неважећа. Папа није само појединце него је 
и целе заједнице, па чак и државе могао казнити екскомуникацијом.

 Хенрих IV, притискиван од побуњеника Саса, доспео је у тежак 
положај. Војводе (кнежеви) – у чијем интересу није стајало јачање 
централне власти, почели су га уцењивати. Изјавили су, ако за го-
дину дана неће добити разрешење од папе, да га више неће сма-
трати својим владаром. Хенриху није преостало ништа друга до 
покора. 
 Покајање праћено самопонижавањем у то време је веома цење-
но. Требало је да порокник према црквеним прописима добије раз-
решење од грехова. Хенрих IV је зато усред зиме, јануара 1077, 
ишао као ходочасник у Каносу, јер је папа тада тамо боравио. 
Испред тврђаве је, на залеђеном пољу, одевен у длакави гуњ три 
дана дрхтао од зиме – док папа коначно није скинуо анатему са 
њега. Ходом у Каносу није закључена борба око инвеституре.

КОМПРОМИС И Гргур VII и Хенрих IV били су већ покојни када 
је окончан први део борбе између папства и царства. Склапањем 
конкордата у Вормсу (Worms) 1122. постигнут је компромис. Пре-
ма споразуму цар је изгубио право именовања прелата, али се 
институција црквеног феуда сачувала: бискупа је,као свог вазала, 
царев изасланик увео у посед.
 Током борби царства и папства развитак Европе је дошао до 
важне етапе. На Западу је подељена власт између папства и Рим-
ско-немачког царства. Ту није дошло до споја духовне и светов-
не власти, као у Византији. 

1. Зашто је дошло до сукоба између папства и Римско-немачког царства?
2. Шта беше резултат тих сукоба, која решења су присутна и у данашњој Европи?

Хенрих IV у приказу хронике Екцехарта фон 
Аура (Eccehard von Aura). Цар у десној руци 
држи жезло, док у левој шар. Тиме је на сим-
боличан начин представљена власт над целим 

светом

Катедрала у Шпејеру (Speyer), где је 1111. годи-
не сахрањен цар Хенрих IV
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7. Настанак Француског и Енглеског 
краљевства

� РАСПАД ФРАНАЧКОГ ЦАРСТВА Након године 843. у Западногфранач-
ком краљевству су се још током једног века две породице отимале за пре-
сто. 987. су Каролинзи коначно изгубили власт. Нови краљ је постао Хуго 
Капет (Hugó Capet). (Латинска реч capatus = кабаница.) Тј. краљевска ди-
настија Капета своје (през)име дугује надимку. 

ДИНАСТИЈА КАПЕТА Доласком династије Капета (Capetek / 
Capetingek) на власт Западно-франачко краљевство почињу нази-
вати Француском. 
 Хуго Капет (987–996) већ за живота је узео за савладара свог 
најстаријег сина. Од тада Француска има – не изборне – него вла-
даре по принципу примогенитуре. Краљевска власт је поста-
ла наследна. (Капети су имали среће, током три столећа су поред 
женског, увек имали и мушко потомство.) Капети нису трошили 
узалуд своје снаге на успостављање царства. Но истакли су се 
у томе, да су више него њихови преци, наглашавали сакрални ка-
рактер краљевства.

� Церемонијал крунисања француских краљева обављан је у Ремсу 
(Reims), и успоставили су га још први Капети. А имао је за циљ да покаже 
светост. Краљ миропомазаник је у оној крстионици ступио у службу Бога у 
којој је још Хлодевех (Klodvig) примио хришћанство. Опат Сен Ремија (Saint-
Rémy) био је задужен да чува свето миро, похрањено и теглици – што је у 
пратњи витезова, краљевих вазала допраћено у катедралу у Ремс. Након 
свечане краљевске заклетве бискупу су светим миром премазали владаре-
ва рамена и врат; тим чином он се на симболичан начин „напунио божан-
ском силом”. (Веровање да француски краљеви поседују ту силу угледало 
се и у томе што се сматрало да они могу додиром руку лечити неке боле-
сти.) Потом су прелати и великаши опасали новог владара знамењима: ма-
чем, прстеном, златним жезлом, пружили су му „руку истине” од слоноваче, 
златне мамузе и круну. 

РАСЦЕПКАНА ФРАНЦУСКА Први Капети су имали веома ограни-
чену власт. Повољно је било да су се велика бискупска седишта, по-
пут Париза, Сенлија (Senlis), Сена (Sens), Орлеана (Orleans) – нала-
зила у срцу државе. Париз је постао краљевска престоница. Држава 
је тада још била подељена на независна војводства и грофовије. 
 Вазали тих области, иако су положили заклетву верности новом 
краљу – то су сматрали само симболичним чином, и ни на крај па-
мети им није падало да служе свом господару.
 Године 911. једно од највећих војводстава налазило на се те-
риторији северне Француске, у Нормандији. Нормани – трај-
но се населивши–незадуго су научили француски језик и усвоји-
ли француске обичаје.

ЈАЧАЊЕ НОРМАНСКОГ ВОЈВОДСТВА (Normann Hercegség) 
Војвода Виљем Копилан (1035–1087) четрдесетих година XI века 
утврдио је своју власт у Нормандији. Умео је да контролише ва-
зални систем своје области. Све феудалце је заклео себи на вер-
ност. Војно ојачало војводство одредило је војни циљ: освајање 
Британије. 

� БРИТАНСКА ОСТРВА Староседеоци Британских острва била су разна 
келтска племена. Једно од њих се звало Брити (Британци), и по њима је 
земља добила име: Британија. Они су се повлачили пред легијама Јулија 

На једном од витража катедрале у Шартру, који 
је настао крајем XII века, Карло Велики је прика-
зан као монарх који гради храмове. Витраж при-

казује идеал владара, који је био важан 
за краљевство Капета

„...савезништво тражимо од вас без тога да и 
у најмањој мери прижељкујемо бити део ваше 
државе и вашег богатства.”
Писмо краља Ига упућено византијским царе-
вима Василију II (II. Baszileosz) и савладару му 
Константину VIII написано око 1000. године

? Зашто можемо сматрати природним разје-
дињеност феудалне државе?

? У данашњој Француској које покрајине чу-
вају имена некадашњих самосталних области 
или народа који су живели на тим просторима?

Француска око 1000. године
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Цезара (55. пре н. е.) на северозапад и на север, у Велс и на територију 
данашње Ирске и Шкотске. Након римског повлачења (410. н. е.) у V и VI 
веку стижу нови освајачи, са простора данашње северне Немачке и Дан-
ске. Они се зваше Енглези, Саси и Јути.
 Овим германским племенима Британија је постала нова постојбина, чија 
је значајна територија по Енглезима названа Енглеском. 
 Енглези су у почетку освојили северозападне територије, Саси су се 
настанили на западу и покрај јужних обала, Јути у (данашњој) jугоисточ-
ној Енглеској. Староседеоци су и надаље углавном живели на западу и на 
северу. У тим деловима Британије Брити су сачували своје обичаје. Ста-
пањем староседелаца и досељеника почетком XII века можемо говорити 
о настанку енглеског народа. 
 На територији Енглеске настало је седам краљевина. Несложне и у вој-
ном погледу слабе енглеске краљевине у IX столећу сломила је данска 
инвазија. Почетком XI века опет је један дански краљ Кнут Велики (Nagy 
Kanut, 1016–1035) дошао на престо Енглеске.
 Њега је Енглез Едвард Исповедник (Hitvalló Edvard, 1042–1066) следио на 
престолу, који је већи део свог живота провеу у Нормандији – мајка му је била 
Норманка – и тако су већ тада уведени француски језик и обичаји у Енглеској.

НОРМАНСКО ОСВАЈАЊЕ ОСТРВСКЕ ДРЖАВЕ Војвода 
Виљем позивајући се на родбинске везе, постао је један од пре-
тендената на енглески престо. Сакупио је војску, и Нормани – ти 
вични наутичари – искрцали су се у jужној Енглеској. Беше петак, 
13. октобар 1066. када се одиграла битка код Хестингса (Hastings). 
Енглезе је предводио краљ, изабран из редова англо–саксонског 
племства. У крвавој бици око луке у Хестингсу Енглези су претр-
пели пораз, и краљ Харалд (Harold) је погинуо. Виљем је до краја 
године крунисан за енглеског краља. Тада је добио надимак Ос-
вајач (Hódító). (Виљем Освајач је владао од 1066. до 1087.)

РЕЖИМ ОСВАЈАЧА Виљем Освајач је водеће световне и клери-
калне полажаје попунио Норманима. Одомаћио је феудални сис-
тем. Око огромних краљевских поседа простирало се 4.000 феу-
да – углавном норманских витезова. На феудалним поседима се 
погоршало стање потчињених, а старо племство је побегло.
 И црква је – захваљујући душебрижничкој делатности, дошла до 
великих поседа. Градско становништво је повећало своју економ-
ску моћ. Трговци и занатлије су на поседима добијених од краља 
основали градове. Лондон је постао краљевска престоница.

ДОЛАЗАК ДИНАСТИЈЕ ПЛАНТАГЕНЕТ НА ВЛАСТ Виљема 
Освајача су на престолу наследили синови. Након смутних време-
на његов праунук Хенри II Плантагенет (II. Plantagenet Henrik, 
1154–1189) заузео је престо. Хенријев отац је био Француз. Хен-
ри је постао родоначелник династије Плантагенета. Хенри II се 
оженио неверном супругом француског краља, и тако дошао до 
огромних поседа у Француској. Крајем своје владавине Хенри 
II држао је у вазалној зависности западни део Француске.

ХЕНРИ II НА ПРЕСТОЛУ ЕНГЛЕСКЕ Јаке централистичке 
тежње Хенрија II нарочито су дошле до изражаја на плану пра-
восуђа. Краљ је негодовао због тога, да црквена лицa световне 
власти не смеју осуђивати.

� То се збило тада када је неки свештеник силовао једну девојку, а поврх 
тога убио је и њеног оца. Црквени суд је, међутим, изрекао благу казну, а 
опште незадовољство је погодовало да краљ оствари своје циљеве.

„Гроф Рајмонд ... почео је уцењивање новцем, 
баца људе у тамницу, па под мукама изнуђује 
имовину, о свом трошку су били дужни утврдити 
замкове, у нашем крају је често боравио, али не 
о свом, него о трошку сиротиње. ”
Писмо тужба против француског сениора из 
једне повеље настале у XI веку

? Погледај у историјском атласу које су све те-
риторије походили Нормани.

? Који je део становништва Британских острва 
келтског а који германског порекла?

На таписерији из Бајеа (bayeux-i szőnyeg) наста-
лој око 1080. године – приказано је норманско ос-

вајање Енглеске

„На сличан начин су се Нормани два пута дали у 
бег, а Енглезе, који су их гонили, опколили и по-
секли. Тако су они пали у клопку, те одвојени од 
својих, погинули.”
Ордерикус Виталис (Ordericus Vitalis, 1075–1142) 
о бици код Хестингса

? Колико је учвршћивању краљевске власти у 
Енглеској помогло то што је Виљем као освајач 
дошао на престо? 

„5 плугова има господар, 5 имају сељаци. Има (их) 
сељака 6, свештеник 1 и 12 робова. (Властелин-
ство) има и један млин, али ништа не доноси. Има 
ливада за два плуга. Бројно стање животиња је: 8 
говеда (крупне стоке), 480 оваца, 10 свиња, 4 ћур-
ке. Има и пашњак за стоку.”
Одломак из пописа земљишних поседа (Domesday 
Book / „Ítéletnapi Könyv”) спроведен је по налогу 
Виљема Освајача
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Орфолдова (Orfold) тврђава у Сафолку (Suffolk), грађена од 1165. до 1173. 
године. Замак је подигнут на приобалном месту, назначеном од краља 

Хенрија II

Томас Бекет (Тhomas Becket), кентерберијски надбискуп, од 
почетка је био против да се дозволи световним властима да 
могу осуђивати црквена лица. Да Хенрија II натера на повла-
чење, Бекет је постигао код папе екскомуникацију Енглеске, и он 
сам је бацио анатему на једног прелата, који је подржавао краља. 
У тој напетој ситуацији надбискуп је убијен. Године 1170. чети-
ри витеза верна Хенрију убили су Бекета док се овај молио у 
кентерберијској катедрали.
 Атентат је изазвао негодовање католичких владара: францус-
ког, шкотског и кастиљског краља, односно негодовање војводе од 
Провансе (Provance). Међутим, војним путем нису смели казнити 
Енглеску, која је тада била веома јака, тако да би са лакоћом суз-
била нападе непријатеља. Шта више, Хенри II је поткрај влада-
вине успео прикључити Енглеској југозападне области Ирске.

БОРБА ФРАНЦУСКИХ КРАЉЕВА ЗА УЈЕДИЊЕЊЕ ДР-
ЖАВЕ Капети су водили жилаву борбу за проширивање кра-
љевских поседа, односно за повећавање своје власти. Најупор-
нији супарници су им били војводе од Нормандије, које су биле 
потпомагане из Енглеске. Француски краљеви су се – ради оствари-
вања свог циља, служили склапањем бракова и ратовањем. Краље-
ве супруге су у те бракове, као мираз доносиле цела војводства. 

Англосаксонска кула, која у камену опонаша тра-
диционалну градњу од дрвета. (Црква изграђена 

око 1000. године)

? Хенри II чинио је пороку за убиство Томаса 
Бекета: калуђери су га јавно бичевали у кентер-
беријској катедрали. Како се може, са политичког 
аспекта, протумачити краљев поступак?

Француске територије
 под надлежношћу енглеских владара, деведесе-

тих година XII века
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� Француски краљ Луј VI Дебели (VI. Kövér Lajos, 1108–1137), ослањајући 
се на свог оштроумног саветника опата Сижера (Suger), проницљиво је про-
налазио поводе и средства за освајања. Краљ је скоро цео век „провео у сед-
лу” и успео је да господаре разних грофовија и војводстава натера на по-
корност. Сина је оженио наследницом огромног јужнофранцуског војводства 
Елеонором од Аквитаније (Aquitániai Eleonóra). Луј VII (1137–1180) наставио је 
политику свог оца. Али француски краљевски пар се развео – тачније папа је 
поништио брак. Елеонора се преудала за грофа од Анжуа и војводе од Нор-
мандије, који ће ускоро постати краљ Енглеске: за Хенрија II Плантагенета. 

 Енглески краљеви су поседовали огромне француске терито-
рије. Капети су, јачајући краљевску власт, тежили уједињењу 
државе, што је неминовно довело до ратова између Енглеске и 
Француске. Француски краљеви су постепено надјачали Енглезе.

1. Како се може објаснити да је у XI–XII веку у Енглеској краљевска власт била јача него у осталим европским др-
жавама?

2. Како су се развијали енглеско–француски односи након норманског освајања те острвске земље?

Гроб Хенрија II са лежећом фигуром – гисантом. 
(Краљ је преминуо 1189.)

ОРГАНИЗАЦИЈА РИМОКАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ Хришћанство је 
крајем античког доба било подељено у пет равноправних патријар-
шија. Након арабљанског освајања – под хришћанском надлежно-
шћу, остале су само две патријаршије: на западу римска а на исто-
ку цариградска. (Према католичком тумачењу римска партијаршија 
је уживала већи углед, јер оснивање дугује светом Петру.) Током 
времена римског верског поглавара почели су називати папом, тј. 
оцем. 

BEЛИКИ РАСКОЛ ЦРКAВA До XI века разлике између западне 
и источне цркве постале су све видљивије. На Западу је језик бо-
гослужења латински (грчки је сматран језиком „лажи и јерети-
ка”), док је на Истоку то био углавном грчки. Разлике су биле 
литургијске, а постојале су и разлике у традицији. На Западу 
је био прихваћен принцип целибата, док се на Истоку од мирског 
свештенства то захтевало само у случају црквених великодостој-
ника (који су и иначе бирани из редова монаштва). Али главна раз-
лика се огледала у томе да је на Западу, унутар црквене организа-
ције, папа стекао водећу улогу. Док је цариградски патријарх био 
„потчињен” византијском цару. („Васељенско царство” и „васељен-
ска црква” били су вршњаци и једно је било слика другога – то сим-
болише двоглави бели орао – Примедба преводиоца.) 

Године 1054. дошло је до великог раскола цркава (на римока-
толичку и православну). Папин изасланик и цариградски патријарх 
узајамно су бацили анатему један на другог. Западни хришћани су 

8. Духовне и световне димензије Европе у 
X–XIII веку

Углед Венеције, поред трговином стеченог бо-
гатства, порастао је када се дoмогла моштију 
јеванђелисте Светог Марка. Храбри млетачки 
поморци су 829. пренели из Александрије све-
титељеве реликвије. Крилати лав је од тада 

симбол Млетачке репулике
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себе називали католицима (egyetemes), а источни хришћани право-
славцима (igazhitű). Православци нису признавали иновације, 
које су повремено увођене на Западу. Током средњег века разли-
ке су се још више продубиле. 
 Након догађаја из 1054, захваљујући јаким економским везама, 
јединство Европе још није било у опасности. 

НАСТАНАК ЕВРОПСКОГ ИСТОКА И ЗАПАДА Византинци су 
прво на економском плану дошли у сукоб са Западом. Године 1082. 
византијски цар Алексије Комнин (Alexiosz Komnenosz), дајући ве-
лике царинске повластице млетачким трговцима – ослобођајући 
их плаћања државног пореза на трговину – учинио je Царство при-
веском западноевропскe привреде. Ова наредба је довела домаће 
трговце у подређен положај. Јачане позиција латинских тргова-
ца, код византинских трговаца изазвало је мржњу. 

УЛОГА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У РАЗДВАЈАЊУ Када су 1204.
латински витезови заузели и опљачкали Константинопољ (Цари-
град) и основали Латинско царство (Latin Császárság), јаз између 
католичких и православних верника још се више продубио. 
 Прогнани цариградски двор, „настанио” се у близини – у мало-
азијском граду Никеји (Nikaia). Византинци (Ромеји или Хелени) 
као да су тек тада, пред налетом Четвртог крсташког рата, у сен-
ци задапног света схватили да је православље (orthodoxia, görög-
keleti vallás) она кохезиона снага која их повезује и обједињује.
 Никејски цар Михаило VIII Палеолог (VIII. Palaiologosz 
Mihály, 1258–1282) након дугих борби 1261. поново је освојио 
Цариград. 
 Ипак, Византијско царство, успркос обнови, више није достигло 
своју ранију моћ, више није било светска сила. Византијски комон-
велт, који је првенствено зрачио на културном пољу (православље 
и византијска уметност), у зони свог некадашњег утицаја све јаче 
се одвајао од Запада. Јачању православља погодовало је и то што 
су народи, који су хришћанство примили од византијских мисио-
нара, од самог почетка су на свом језику обављали богослужење.

РУСИ И ПРАВОСЛАВЉЕ Руси су због угрожености, која је пре-
тила са Запада (немачки сељаци колонисти, трговци Ханзеатске 
лиге, напади шведских и тевтонских витезова), били веома при-
вржени православљу. Германско продирање је имало за циљ зау-
зимање територијa Источних Словена.
 Напад шведских витезова је у бици на Неви (Néva folyó) годи-
не 1240. сузбио Александар, кнез новгородски. Тај исти Алек-
сандар Невски (Alexander Nyevszkij) 1242. у крвавој бици на за-
леђеном Чудском језеру (Csúd-tó) над тевтонским витезовима 
извојевао је велику победу. Снага која је ујединила Русе против 
западних завојевача било је православље. (Хришћанство су Руси 
примили крајем X века. У престоници, у граду Кијеву организо-
вана је митрополија, из које ће током времена настати Руска пра-
вославна црква.) 

МОНГОЛСКА ОСВАЈАЊА Изолацију Руса од западног света 
убрзала су монголска освајања. Гoдине 1206. у средњој Азији је-
дан племенски старешина јаке воље ујединио је номадска монгол-
ска племена. Џингис-кан (Dzsingisz kán, у преводу: Муња) осни-
вач је огромног Монголског царства (Моngol Birodalom). 

? Које разлике постоје у архитектури запад-
них и источних хришћанских храмова? (Нпр. у 
књизи Wellner István: Kalauz Európa vallási 
műemlékeinek megtekintéséhez. Bp., 1990.)

„Кроз капије јурнуше сви они који су били на 
бродовљу. Престрављеном непријатељу при-
претивши копљима, мачевима, самострелима 
и другим оружјем – без даље намере проли-
вања крви. (Браниоци Константинопоља) су бе-
жали градом, као стадо распршених оваца, те 
им улице нису биле довољно широке ... А где 
се ипак указала прилика за покољ (...) само је 
мали број убијен. Они (крсташи) су се смилова-
ли, јер Мартин и остали редовници одвраћали 
су их од даљег крвопролића. Унаточ томе, тог 
дана је убијено две хиљаде грађана. Али не од 
нашег него од оружја француског, италијанског, 
венецијанског, немачког, и других народа који су 
раније становали у граду , али за време опсаде 
су били прогнани ...” 
Одломак из дела Gunther von Pairis: Historia 
Constantinapolitana (1207–1208)

? Зашто се хроничар извињава? Какву про-
тивречност примећујете у тексту?

? Коју улогу су играли Нормани у настанку 
руске државе?

„Лед се ломио и није се више видео од дебелог 
слоја крви. То чух од једног очевица. 
Непријатељ се дао у бег, а руски борци су их се-
кли као да су кроз ваздух јурили за гоњеницима, 
а ови нигде нису нашли уточиште.” 
Одломак из Симеоновог летописа (Simeon-féle 
évkönyv) о бици на Чудском језеру (1242) из-
међу новгородског кнеза Александра Невског 
и тевтонских витезова
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� Монголско царство се током две деценије Џингис-канове владавине 
(1206–1227) стално проширивало. Освајања су убрзана када су 1223. Мон-
голи у бици крај реке Калке (Kalka-folyó) – уз помоћ Кумана (kunok) – сло-
мили отпор Руса. Након неколико година монголска војска је освојила и др-
жаву Бугара на Волги. 
 Том огромном територијом већ се није могло управљати из једног цен-
тра. Зато је након Џингисове смрти царство подељено на покрајине (улус). 
На челу тих улуса стајали су припадници канове породице. Највећа власт је 
била у рукама великог кана, који је пребацио своју престоницу у монголски 
Каракорум (Karakоrum). 

Русија је припала држави на чијем челу су били Татари. Ис-
ториографија Монголе понекад назива Татарима. Руси су се те ла-
баве државне заједнице успети ослободити тек крајем XV века. 
Међународна трговина, која се столећима одвијала великом воде-
ном саобраћајницом Дњепром, сада је потпуно замрла. Порези, 
које је велики кан захтевао „испумпали” су новац из тих области. 

ПОДЕЛА ЕВРОПЕ НА ИСТОК И ЗАПАД Освајања Латина и 
Монгола донела су тешке последице по источну Европу. Довела 
су до поделе европског континента – у политичком, економ-
ском и културном погледу–на два света.
 Историчари говорећи о средњем веку – поред географске озна-
ке, увек ће у том смислу наглашавати разлике између западне и ис-
точне Европе.

� На формирање граница извршен је јак утицај од стране тевтонских ви-
тезова. Они су свој војнички ред основали у Палестини, 1198. А 1226. су се 
на позив кнеза Мазовије (Mazóvia) преселили на обале Балтичког мора да 
би ускоро основали јаку и добро организовану државу. 

Европа у XIII веку, подељена на источни и западни део

? На карти прати пут монголских освајања. 
Како је могло настати – у тако кратком времен-
ском раздобљу–царство номада?

„И дође Бату (Batu) са големом снагом под Кијев 
(...) није се друго чуло но шкрипањe таљига, ња-
кање камила, рзање коња (...) и ухватише неког 
Татарина по имену Торвул (Torvul), који прича-
ше о оружаној сили. То су његова браћа, вели-
ке војсковође: Урђу (Urgyu) и Бајдар (Bajdar), 
Бирјуј (Birjuj), Кајдан (Kajdan), Бечак (Becsak) и 
Менгу (Mengu) и Кјујук (Kjujuk).”
Руски летопис из Халича (Halicsi-Ladomériai 
orosz évkönyv) о опсади Кијева (1240)
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БАЛКАНСКИ НАРОДИ Јужнословенски народи су у верском 
погледу подељени. Бугари и Срби су остали привржени право-
слављу, а Хрвати католичанству.
 Године 1187. Бугари су се ослободили византијске надлежности, 
и браћа Асен су основали Друго бугарско царство. Србија (Раш-
ка) великог жупана Стефана Немање (Nemanja István, 1168–1196) 
исто је постала независна држава. Почетком XIII века његов 
наследник је крунисан за краља (то беше 1217, када је Немањин 
средњи син Стефан Немањић Првовенчани постао први српски 
краљ).
 Западно од реке Дрине, Босна полако од географског појма пре-
лази пут до државности. У том историјском тренутку то је мала 
покрајина, на чијем челу је босански бан (нпр. Кулин бан).
 Власи (vlachok, románok) живели су раштркано у брдским об-
ластима Балкана. Бавили су се сточарством и припадали су пра-
вославцима. У XI веку су се појавилу на обронцима јужних Кар-
пата, и ускоро су пали под надлештво номадских народа, прво 
Кумана, па Монгола. 
 На Балканском полуострву једино су Хрвати придадали запад-
ној Европи, док су остали народи били део Истока Европе. 

СРЕДЊА ЕВРОПА – ПЕРИФЕРИЈА (РУБ) ЗАПАДА Угар-
ска (Мађарска), која је исто припадала Западу, улагала је вели-
ки напор да остане независна хришћанска држава. Владари из 
династије Пшемисл (Premysl-ház) узалуд су покушавали одржа-
ти независност. Чешка држава је постала део Римско-немачког 
царства.

Пољску је 1138. њен владар Болеслав III из династије Пјаст 
(Piast-ház, III. Boleszló) поделио међу синовима на облaсне кне-
жевине.
 Друштвени развитак код Чеха, Пољака, Мађара и Аустријанаца 
прешао је сличан пут. А честе државне уније добро су функциони-
сале међу њима. Историчари су склони да на основу заједничких 
црта, које су се јавиле у развојном путу, назову те народе средњо-
европским, а територију њихових држава Средњом Европом. 

1. Какве разлике су постојале у X–XIII веку између западних и источних делова Европе (друштво, идеологија)?
2. Кojу улогу је играла хршћанска црква у настанку подељене Европе?
3. Који политички и војни догађаји су повећали подељеност Европе у X–XIII веку?

Ктитор у руци држи макету своје задужбине, ос-
новане 1259. (Фреска из бугарске цркве Бојане 

(Bojana), у близини Софије)

? Како се може „ускладити” освајање источ-
ноевропских територија са хришћанским 
учењем?

? Ко је био чувени владар Првог бугарског 
царства? Када је нестала са историјске позор-
нице прва бугарска држава?
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„Народ не познаје земљорадњу, богатство даје сточарство. Млеко, сир, 
маслац, мед и восак је у изобиљу. Главни представници Срба су жупани, 
и потчињени су византијском цару. Често нападају из шума, и са планина, 
много су ратоборни. ”
Из хронике Гијома, архиепископа тирског (1130–1184). Католички прелат 
Јерусалимског краљевства тако описује Србију XII века

„То је мала област. Потпуно сиромашна, производи мало маслиновог уља (...) 
Ослободите нас врбовања пешадије, јер ће нам остати још мање радне снаге.”
Теофил Охридски (Ochridai Theophylos), византијски црквени великодостој-
ник, од 1091. до 1109. био је охридски архиепископ – о положају Бугара

Анонимус, бележник угарског краља Беле III (1172–1196) у свом делу Gesta 
Hungarorum – у једној од измишљених приповедака, пише о прецима дана-
шњих Румуна: „Када су хтели прећи реку Тамиш (Temes), пошао је на њих Га-
лад (Galád), господар тог краја ... са Куманима, Бугарима и Бласима (blak).”

Народи под византијском влашћу – 
одломци из писаних извора

(Штиво)

9. Спој пoлитике и моћи на Западу у XII–XIII 
столећу. Сталешка управа

СУКОБИ ХОЕНШТАУФОВАЦА И ВЕЛФОВАЦА Фридрих I 
Барбароса (1152–1190), из династије Хоенштауфен (Hohenstauf-
ház), најпопуларнији римско-немачки цар у средњем веку, много 
се бориo против својих вазала. На почетку владавине морао је пре-
пустити власт у Баварској принцу Хенриху Лаву из куће Велфо-
ваца (Oroszlán Welf Henrik). Приморан на деобу Фридрих I је сту-
пајући на престо био сиромашнији од својих предака. До нових 
прихода је хтео доћи помоћу освајања Ломбардије (Lombardia).
(Богати ломбардски градови већ одавно нису плаћали цару порез.) 
Због тога је поново дошао у сукоб са папством, које је подржа-
вало те градове. Уз здушну помоћ папе Александра III (III. Sándor, 
1159–1181) трупе Ломбардске лиге (Lombard Liga) – војног савеза 
22 североиталијанска града – 1176. у бици код Лењана (Legnanó) 
тешко су поразиле царску војску. 

� Унаточ поразу Фридрих I успешним дипломатским потезима ојачао је 
своју власт у царевини. Али папе су и надаље настојале да се мешају у 
унутрашње послове Светог римског царства. Хоенштауфени су због родбин-
ских веза претендовали на престо Сицилијанске краљевине. Папа, страхујући 
од тог окружења, дао је пристанак да царска круна припадне сину Хенриха 
Лава, Отону IV Велфовцу (IV. Welf Ottó, 1198–1218). 

ПАПСТВО НА ВРХУНЦУ СВОЈЕ МОЋИ Почетком XIII века 
папство је досегло врхунац своје световне моћи. Енергични Ино-
ћентије III (III. Ince, 1198–1216), свестан надмоћи – (и) путем пре-

Портрет византијског цара из XI века (Цари-
град, мозаик Свете Софије). Приказан је један 
од ктитора, он држи у руци кесу блага, које да-

рује храму

Цару Фридриху I црквено лице (фигура, која 
лебди) пружа књигу. Минијатура – обојени цр-
теж–, илустрација текста рукописне књиге, нас-

тале око 1189. године

? Шта симболише минијатура?



37

писки са владарима – мешао се у унутрашње послове хришћанских 
држава, настојећи да увек спроведе интересе папства и цркве.
 Ауторитет римокатоличке цркве у то време подривали су јере-
тички покрети. Иноћентије III, основавши инквизицију 1215, по-
вео је успешну борбу против њих. Тај црквени суд је био надле-
жан да пронађе и казни јеретике. (Током времена папе су даље 
јачале моћ инквизиције.) 

Спој политике и моћи на Западу почетком XIII века

� У средњем веку су јеретицима називали оне који су одступали од зва-
ничног учења цркве, често се и супротстављајући. Западна црква је од XIII 
века све одлучније иступала против њих. Инквизиција се током истраге корис-
тила мучењем и злостављањем. Уколико се јеретик није хтео одрећи, тј. при-
хватити црквено учење, екскомунициран је, односно осуђен је на смрт, и чес-
то спаљен на ломачи, тумачењем: ватра придоноси прочишћавању грехова.
 Најраспростањенија хришћанска јеретичка секта било је богумилство. 
Богумили („isten barátai”) нашли су уточиште у Босни, одакле се покрет про-
ширио на северну Италију (патерени) и јужну Француску, где су их називали 
катарима или, по граду Алби, њиховом центру – албижанима. Јеретици су 
одбацили литургију, све молитве, затим Стари завет, и борили су се против 
круте феудалне власти. 

НОВИ СУКОБ ХОЕНШТАУФОВАЦА И ВЕЛФОВАЦА Отон IV 
Велфовац повео је напад на Италију. Папа је сада подржао Фридри-
ха Хoенштауфена (унука славног цара Фридриха I), краља Си-
цилије. Почетком XIII века поново су избили сукоби између 
Хоенштауфена и Велфоваца. Обе породице су нашле моћне са-
везнике на Западу. Хенрик Лав је био ожењен енглеском прин-
цезом, а Хоенштауфени су се оријентисали према Француској. Тако 
је „немачки сукоб” – због француско-енглеских несугласица, 
прерастао у међународни конфликт. 

ФРАНЦУСКО-ЕНГЛЕСКИ СУКОБ Француски краљ Филип 
Август II (II. Fülöp Ágost, 1180–1223), који је тежио обједињавању 
свих француских територија, разбаштинио је (лишио француских 
поседа) енглеској краља Џона, кога су након тог чина поче-
ли називати Јованом без Земље. Али то се дало спровести само 

Хенрих (Лав) Велфовац, војвода од Баварске и 
Саксоније. Печат из 1161. године

„И створи Бог два светила велика: светло веће 
да управља даном, и светло мање да упра-
вља ноћу” (1 Мојсије 1,16), тако и католичким 
светом, који је у сродству са небом, управљају 
два господара: већи заповеда душама – и мањи 
влада телима. Они се тако односе један према 
другом, као дан и ноћ – а то су: папски углед и 
краљевска власт.
Месец светло прима од Сунца, зато мање свет-
ла даје свету, и нема онолико значајан положај 
– исто тако краљевска власт прима свој сјај од 
папског ауторитета.”
Папа Иноћентије III, године 1198, о односу ри-
мокатоличког поглавара и световних владара

? Упоредимо замисао Иноћентија III са идеја-
ма Гргура VII.

? Зашто се папа Иноћентије уместо правне 
аргументације, у односу духовне и световне 
власти, служи поређењем из природе?

„Албижани имају два принципа: доброг и злог 
Бога, тј. ђавола, који је према њима створио сва 
тела, као што је добар Бог створио све душе ... 
Негирају да ће тело васкрснути; смеју се до-
брим делима, које живи чине упокојнима, одла-
зак у цркву и молитву сматрају некорисном.” 
Цистерцитски калуђер (Heisterbachi Cézár, XIII 
век) о катарима
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успешним ратом. Победу су обе стране хтеле обезбедити помоћу 
својих савезника. (Римокатолички поглавар је подржао францус-
ког краља, јер краљ Џон није хтео прихватити папског кандидата 
за енглеског кардинала.)

Године 1214. у бици код села Бувина (Bouvines) француски 
краљ је однео победу над Енглезима и царем Отоном IV (IV. 
Ottó). Нормандија и западне француске покрајине припале су Фи-
липу Августу II. Победа Француза је довела до слабљења власти 
Велфоваца. Римско-немачки цар је постао Фридрих II Хоенштау-
фен (II. Hohenstauf Frigyes).

ЈАЧАЊЕ ФРАНЦУСКЕ КРАЉЕВИНЕ Власт средњовеков-
них француских краљева даље је јачала за време владавине 
Луја IX Светог (IX. Szent Lajos, 1226–1270). Луј је успешно окон-
чао рат, који је још Филип Август покренуо ради освајања јуж-
нофранцуских територија. Краљ је реформисао правни систем.
Укинуо је тзв. божји суд; a у Паризу, поред реке Сене, установио 
је институцију главног суда, који је постао највиши орган право-
суђа над племићима (тј. проширио је делокруг краљевског суда на 
рачун племићких судова). У циљу контролисања финансијских ра-
чуна властелинстава успоставио је институцију – данас би рекли, 
друштвено књиговодство / ревизорску установу (számvevőszék).

СЛАВЉЕЊЕ РИМСКОГ-НЕМАЧКОГ ЦАРСТВА За време 
владавине Фридриха II (II. Frigyes, 1215–1250) уједињено је 
Римско-немачко царство и Краљевина Сицилија. Папска др-
жава (Pápai Állam) дошла је у тежак положај. Поглавари римокато-
личке цркве настојали су да сузбију власт Фридриха II. Следило је 
дуготрајно ратовање, али проблем је решен тек након Фридрихо-
ве смрти. Престо Сицилије су заузели Французи, тј. Анжујци, који 
су били у родбинској вези са краљевском породицом Капета.

Свето римско царство је све више тонуло у феудалну анар-
хију. Следио је период интерегнума (interregnum, међувлада), када 
у царству није изабран нови цар. (Сам процес је појачан за време 
владавине Фридриха II, јер је он више водио рачуна о Сицилији, 
а „немачке послове” је препустио – а с тим и део владарских пра-
ва – клерикалцима, великашима и слободним царским градовима.) 
Папство се сада морало суочити за новим изазовом, с ојачалом 
влашћу француских краљева. 

НАСТАНАК СТАЛЕЖА Ратови XIII века, између папства и Рим-
ско-немачког царства, Енглеза и Француза, нанели су тежак ударац 
феудалним друштвима западне Европе. Пропали су напори да се 
на стари начин управља државом: владарева наређења нису се мо-
гла више ефикасно извршавати. У дуготрајним ратовима више није 
била довољна помоћ вазала. Смањен је износ прихода са краљев-
ских поседа. Владари су само тако могли доћи до одговарајућих 
финансијских средстава, ако би сарађивали са онима, који су та 
средства имали. Услуге: давање пореза и војске, владар је тако 
награђивао што је у систем владавине укључио нове друштвене 
слојеве. Сталежи су слојеви средњовековног друштва који су 
поседовали политичка права. Њима су припадали црквени ве-
ликодостојници, велепоседници, средње племство и градско 
становништво.
 Суверен је, на све чешћим државним саборима, са сталежима во-
дио преговоре о порезима и давању војске, и о осталим државним 
пословима. Најважније законе су заједнички доносили владар 

Печат француског краља Филипа Августа. Када 
је са 15 година дошао на престо, владао је само 
над краљевским поседима у непосредној око-
лини Париза. А када је у 43. години живота пре-
минуо, његова власт се простирала скоро на 
целу – данашњу – територију Француске. У 
циљу уједињења државе позивао се на вазал-
но право. Јован без Земље је начинио прељу-
бу са вереницом једног од вазала Филипа Ав-
густа, прекршивши тако и омажом прихваћену 
обавезу. (Енглески краљ – као поседник фран-
цуских територија, био је вазал француског 
краља.) Вероломство је констатовао феудал-
ни суд француског двора и тако је (краљ Џон) 
„оправдано” разбаштињен. За време владави-
не Филипа Августа посвећена је Богородичина 
црква у Паризу (párizsi Notre-Dame), односно за-
почета је изградња Лувра (Louvre), дворца по-

тоњих француских краљева

„Француски краљ има пуну судску надлежност 
над онима који су му положили заклетву вер-
ности. Као гроф и војвода, краљ Енглеске му је 
вазал (...) Па ако је као војвода и гроф у Фран-
цуској починио кривично дело, великаши – са 
њим једнаки – могу да га осуде на смрт. (...) 
Краља Џона су непријатељи осудили и раз-
баштинили.”
Одломак из хронике (Matthaeus Paris, 1200–1259)

? Зашто је енглески владар Џон (Јован) до-
био епитет „Без земље”?

„Краљ је поставио бокове војске ... наспрам 
њега је стајао Отон такође на средини своје 
војске, заставе Царевине су ношене пред њим, 
као да унапред слави победу, у шта није ни 
сумњао. На једна кола је дао ставити фигуру 
змаја, која се видела издалека и са свих стра-
на: имала је дуг реп и велика крила, као да ће 
полетети, кезила је страшне зубе, и грозним ус-
тима зијала.”
Гијом од Бретона (Guillaume le Breton), дворски 
свештеник Филипа Августа, о бици код Бувина 

? Филип Август је војни поход, чији је крајњи 
циљ био припајање јужних територија – прика-
зао, као крсташки рат против Албижана. Зашто 
је ово био вешт политички потез?
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и државни сабор (парламент). За спровођење тих закона владари 
су оснивали централне уреде, али на локалном нивоу послове 
су и надаље обављали уреди сталежа. То је био нови начин упра-
вљања државом. Сталешком монархијом се назива држава где 
краљ дели политичку власт са сталежима. 

� На Западу су средњим племством сматрани они који су поседовали мање 
феудално добро него великаши. Али од својих земљишних поседа имали су 
довољно прихода да би се могли прописно наоружати како доликује витезу.

СКУПШТИНЕ СТАЛЕЖА У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ Подела вла-
сти је неретко изнуђена. У Енглеској је група барона присили-
ла краља самодршца да прихвати њихове захтеве. Краљ Џон или 
Јован Без земље (Földnélküli János, 1199–1216) је 1215. издао Ве-
лику повељу слобода (Magna Charta Libertatum) – њена 63 члана 
ограничава краљевску власт. Енглески владар се заклео да без
сагласности Великог државног савета неће разрезивати порез 
на поданике. Писало је – између осталог – да се слободни људи 
без судског процеса не смеју осуђивати. Краљ, излазећи у сусрет 
градовима, одобрио је да страни трговци – унутар државе Енглес-
ке – могу слободно путовати и да буду ослобођени царине. А на 
крају повеље стоји: ако дође до правног прекршаја (са владареве 
стране), племићи се могу без оптужбе неверства (велеиздајa) су-
продставити свом краљу. За контролу спровођења закона био је 
задужен орган (25 изабраних).
 „Магна карта“ је важна етапа у историји Енглеске, па и Европе; 
тo је доказ да владарева власт није неограничена. Током времена 
тај процес ће довести до парламентаризма. 
 Године 1258. барони су се под вођством Симона де Монфора 
(Monfort-i Simon) побунили против Хенрија III (III. Henrik), краља 
који је покушавао да влада превиђајући одредбе Велике повеље 

Eнглески и француски сталешки модел

Модел настанка сталешке монархије

? Како је промењена владавина из феудал-
ног у сталешки начин управљања? 

„Порез на ослобађање од војске и остали по-
рези (scutagium vel auxilium) могу се убирати 
само у договору са краљевским саветом, изу-
зев у случају да за Нас (за краља) треба пла-
тити откуп или када наш прворођени син буде 
произведен у витеза, или када се наша најста-
рија кћи први пут буде удала.”
Одломак из „Велике повеље слобода“ (17. јул 1215)
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слобода. Њихов покрет, иако није био до краја успешан, седнице 
на које су позвали представнике грофовија и градова, постале су 
клице парламентаризма. 
 Почетком XIV века у Француској владар је морао решити неке 
проблеме који су изискивали нови начин управљања. Филип IV 
Лепи (IV. Szép Fülöp, 1285–1314) покренуо је скупи рат ради ос-
вајања богатих фламанских градова. Материјалне тешкоће је поку-
шао решити опорезивањем цркве, али га је то довело до сукоба са 
папством. Непријатељство се завршило тако што је папа Бонифа-
ције VIII (VIII. Bonifác) екскомуницирао француског краља. Ради 
обезбеђивања војних трошкова и подршке у борби против пап-
ства краљ Филип позвао je 1302. на државни сабор повлашће-
не друштвене слојеве: свештенство, племство и грађанство.
Сталежи су заузврат обезбеђивања својих права, подржали краља 
и изгласали новчану помоћ за војне издатке. То беше прва стале-
шка скупштина у Француској. 

� Међу члановима сталежа јавља се свест о узајамној припадности. Још 
не можемо говорити о националној свести (нпр. енглеској или француској), 
али важно место је заузимала припадност истом краљевству. (То је већ био 
велики корак на путу националног опредељења, јер сељаци су још дуго сма-
трали себе само поданицима неког земљопоседника.) 

1. Који су најважнији политички догађаји на прекретници XII–XIII века?
2. Какву улогу је играло папство у политичком животу Европе? Који су били главни циљеви папе у првој полови-

ни XIII века?
3. Какви су били односи снага тада у западној Европи? Поред политичких који су били главни друштвени разло-

зи измена?
4. Које су карактеристике сталешког друштва?

Минијатура представља енглеског краља 
Едварда I како 1295. председава у парламенту. 
Краљ је окружен најважнијим вазалима, цркве-
ним великодостојницима, представницима ни-
жег племства и градова, односно чиновницима 

који бележе речено

? У чему је разлика између државне управе 
која се практиковала у Византији и (западноев-
ропске) сталешке монархије?

10. Витез, женa и детe у средњем веку

ВИТЕШКИ МОРАЛ Витешки идеал су изнедрили феудални 
односи. Сениорова дарежљивост, спремност на заштиту, муд-
рост која је стечена при управљању феуда – служили су као при-
мери за углед. Вазалова понизност, спремност да увек пружи по-
моћ такође је деловала на размишљање витезова.
 Међу витешке особине убраја се и то што ритер подноси бол, 
односно прикрива оронулост. 

? Које су врлине римског легионара, а које 
средњовековног витеза?
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� Витез није смео дозволити себи да га сажаљевају. Према схватању, ути-
цало је на њега и библијско предсказање – „... с мукама ћеш дјецу рађати,..”; 
„Са знојем лица свога јешћеш хлеб свој.” (Прва књига Мојсијева. гл.3.): Сма-
трало се да су патња и мука женске и сељачке особине. Витез значи не сме 
да покаже бол, јер тада спада на ниво жена и кметова.

Поред горенаведеног на карактер витезова је јак утицај вршио и 
монашки начин живота. Западно црквено учење је указивало на то 
да је делатност витезова и калуђера умногоме слична: монаси се 
боре молитвама, а витезови помагањем слабих и незаштићених, 
односно ширењем (католичке) вере дају свој допринос друштва. 
И једни и други су у неку руку ратници.
 Највише врлине витезова су јунаштво и разборитост. Идеал-
ни витез је поседовао те врлине и знао их је уравнотежити у својим 
поступцима.
У свакодневном опхођењу средњовековних витезова налазимо на-
вике које одударају од понашања савременог човека. Али исто-
добно у кругу витезова јављају су се елементи савременог оп-
хођења (западног) човека: поштовање жена и часно понашање. 
То је од њих наследила Европа. 

ВИТЕШКА ЗАБАВА Када није било ратова, витешки турнири
су били најомиљенија забава. Те приредбе су привлачиле велику 
публику. Но ритери су своје јунаштво и снагу приказали првенстве-
но пред обожаваном госпом. Трубадурска поезија је витешка пе-
сма о љубави, и зато носи много еротских елемената у себи. 

ЦРКВЕНА И СВЕТОВНА ПРАВИЛА ПРИ СКЛАПАЊУ 
БРАКА У средњем веку црква је преуредила институцију бра-
ка. До краја XIII века устаљен је обичај да световна лица скла-
пају брак, а да се клерикалци не жене. Западно свештенство 
је релативно лако прихватило целибат. Али у кругу витезова 
теже је напуштен обичај да слободно одпуштају жене (супруге). 
Према црквеним канонима, хришћански брак је био нераски-
див: „А што је Бог саставио, човек да не раставља.” (Мат. 19,6.)
 Поред црквених постојала су и световна правила склапања бра-
ка. У племићким породицама по правилу је само најстарији син 
могао бити наследник. Зато су родитељи пожуривали његову же-
нидбу, односно удају својих кћери. 

ЖЕНА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ Жена је према схватању средњег 
века „слабо створење” и рођена је да у браку служи мушкарца.
Зато су – као веома младу девојку – подстицали да ступи у брак. 
Сматрано је великом грешком (грехом) ако је одбила просца. Сле-
дећи корак је био, да оде у манастир и тамо настави девичански 
живот. За жену брак је био смисао живота. 
 Према специфичној подели улога међу половима: мушкарац 
је морао одржавати везе са спољним светом, а женина улога је 
би ла да живи повучено од вањског света – да рађа децу, да води 
бригу о домаћинству, да врши култне делатности, нпр. умива ново-
рођенчад, пере мртваце. Из тог подређеног положаја се уздигла – 
тек мало – у позном средњем веку. Ширење Богородичиног кул-
та (Mária-kultusz) донело је са собом поштовање материнства. 

Цртеж са печата темплара. Две највеће ритерс-
ке врлине су јунаштво и разборитост. Идеалног 
витеза је оличавало само више ритера – зајед-
но. То казује и печат, где су на коњу приказана 
два витеза. Ритери су били свесни тог несавр-
шенства, зато су цео живот посветили досезању 
витешких идеала. Истовремано нису се устру-

чавали ни отимачине, нити пљачке

„Десето: ако кија или кашље, нека води рачу-
на да се окрене; сматра се учтивим ако нијед-
на кап не падне на сто ...
Након јела опери руке: не смеш пљунути у чи-
нију, нити прскати воду.”
Цитат из бонтона намењен витезу питом-
цу (XII–XIII век)

? Сакупите неколико правила лепог пона-
шања који воде порекло из витешког доба.

Чак и деца се играју двобоја. (Цртеж из фран-
цуског рукописа, XIII век)

? Како положај жене одражава прилике сред-
њо ве ковног друштва?
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ПАТРИЈАРХАЛНИ БРАК Муж је у браку имао право да стро-
го контролише поступке своје супруге, да поседује њено тело.
Али нити мужу, нити супрузи није било дозвољено – по оновре-
меним схватањима, „изгарати” једно за другим. Права љубав није 
се смела „десити” међу њима, јер љубав (szerelem, szeretet) – пре-
ма мишљењу цркве – могла је постојати само према Богу. (Ти про-
писи наравно нису увек одговарали пракси – тј. било је и необуз-
дане овоземаљске љубави.)

КУРТОАЗНА ЉУБАВ Љубав ван брака у средњем веку носила 
је име куртоазне љубави („udvari szerelem”). У тој се љубави жена 
појављивала као васпитач. Она је била та, која је младићима за-
давала „лекцију” у виду задатака загонетки и васпитавала их на 
верност и искрено пријатељство. Она је била та која је „оцењи-
вала” морал, понашање такмичара омладинаца, и на крају је „кру-
нисала” најбољег. 

У првом плану ритерске љубави било је васпитавање на уме-
реност, на уздржљивост. Телесна страст ритера у тој љубави била 
је подређена надметању кроз игру. Младићи су научили бити са-
мопрегорни, то искуство им је после добро послужило у полити-
ци. Правила куртоазне љубави најбоље се могу проучавати у чу-
веном књижевном делу Роман о Ружи (Rózsa regény). 
 Љубав доживљена истовремено као телесна и духовна била је 
привилегија удовица / удоваца, односно оних особа које се нису 
придржавале правила свог времена.

ДЕЦА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ У средњем веку су се деца – по дана-
шњим схватањима, понашала као одрасли, а и старији су их сма-
трали одраслима. За то имамо много примера у књижевним и исто-
ријским делима. Средњи век детињство није сматрао посебним 
животним добом. У моменту када је дете могло да опстане без да-
диље или своје мајке, дете је сматрано одраслом особом. Томе у 
прилог иде и то што су децу облачили као одрасле. 
 Деца су звала браћом и сестрама и не само рођену него и вршња-
ке из круга родбине, и они су сматрани члановима породице. (Са-
времени појам породице – деца, родитељи, деда и бака, јавља се 
тек у новом веку.) Један од примера за разлику између мађарског и 
српског језика јесте и лингвистичко дефинисање родбинских веза. 
Мађарски језик јасно разликује појмове: testvérem–unokatestvérem, 
тј. рођеног брата и сестру од вршњака из најближе родбине.) Дечје 
игре, играчке опонашале су свет одраслих, јер им је и била сврха 
да деца што пре усвоје начин живота одраслих.

ОДНОС ПРЕМА СМРТИ Према схватању касне антике и ра-
ног средњег века, хришћане и пагане чекала је различита судби-
на у загробном животу. Преовладавало је мишљење да су хришћа-
ни само „уснули” и да ће се након васкрснућа „пробудити” у Рају.
За невернике се мислило да ће бити потпуно уништени. У смрти 
хришћанина тада није виђено ништа посебно, јер је „само уснуо 
у Господу”.
 Смрт појединца је тада избила у први план, када су о њој поче-
ли размишљати на начин, како је у Јеванђељу по Матеју описана. 
Почетком XI века (на Западy) било je веома наглашено да ће се 
Христос на Страшном суду појавити у својству Судије: и сва-

Љубавни пар. 
(Украс француског рукописа из XIII века)

Добра душа на самртној постељи. 
(Илустрација из приручника:

 „Како доживети хришћански крај”, XIV век)

„А што се тиче љубави 
То боље да остане тајна ...
Паметније је претварати се да бежимо
Од онога што нас прогања и привлачи.”
Одломак из љубавне песма Џофрија Чосера 
(Geoffrey Chaucer, 1343–1400)

? Постоје ли, у положају жена, трагови „сред-
њoвекoвног” размишљања?
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ки појединац ће у зависности од добрих и лоших дела завршити 
у Рају или Паклу. То је навело појединца да се одговорно понаша, 
да води рачуна о свом животу и смрти.

1. Како се може тумачити витешки начин живота?
2. Докажи да је у то време религиозно размишљање вршило јак утицај на свакодневни живот људи.

„Где је Соломон, некада тако племенит?
Или где је Самсон, у борби тако страшан,
А лепи Авесалом, чији лик је пријатан,
Или слатки Јонатан, нежан и великодушан?”
Песме чији је главни мотив: смрт, највише се 
баве питањем: „Ubi sunt?” (Где су?). Долазе 
до сазнања да је овоземаљски живот прола-
зан. Често је указивано и на смртност лико-
ва Старог завета. 
Одломак је узет из фрањевачке поезије XIII 
века

Живот у средњем веку

(Анализа писаних извора)

Одломак из животописа Гибера од Ножана
 (Nogent-i Guibert, 1053–1124)

 Он је један од најзначајнијих средњовековних исто-
риографа на Западу. Био је опат француског манастира 
Ножана. Главна дела су му аутобиографија и историјат 
Првог крсташког рата. Цитат је узет из овог првог, у 
ком он описује своју младост и друштвено окружење 
– износећи и неке појединости које се другде не могу 
прочитати.

1. Шта се подразумевало под појмом: представљење?
2. Верници су се у средњем веку највише молили за 

добру смрт / за хришћански крај. Од чега се страхо-
вало; каквом смрћу се желело преминути?

3. Какве погодности су произилазиле из тога ако је 
неки члан породице постао монах?

4. Шта се сматрало највишом моралном врлином у 
средњем веку? Које људске слабости су огранича-
вале њихово досезање?

5. Како аутор размишља о прикладном одевању? Ка-
кав општи закључак се може извући из тога? 

6. Које чињенице указују на то да је у време Гибера 
од Ножана био патријархат?

   Обичаји и морал

Након размишљања о престављењу моје мајке, те добре 
жене, опет се враћам Теби, Господе мој. Била је веома мла-

да када су је поверили мом такође младом оцу. Била је лепа 
и зрачила је богомданом чистотом. Од ране младости се 
прибојавала имена Господњег. Зато је из неке више побуде, 
зазирала од греха. Често ми је причала да се веома бојала 
изненадне смрти. Као старица – зрелом душом, жалила се 
да више нема подстрек од „доброг страха” (...) 
 Можете мислити колико су родитељи настојали да дође 
до развода. Мог оца, који је био веома млад, терали су у 
манастир, мада је тада то решење било ретко. И то не због 
спаса душе него због његовог имања. 
 Када наговарање није донело никаквог резултата, девој-
ку су почели честим узнемиравањем мучити. (...) Сем тога, 
када су дознали да је у браку још нетакнута, неки богати 
мушкарци су такође почели узнемиравати душу младе же-
нице. Али ти, Господе, подарио си јој такву унутрашњу чисто-
ту коју не може дати ни природа, ни животно искуство (...) 
 Изгубила се чистота породичног живота. О понашању 
жена могу да се забележе само ништарије: несташне песме, 
намигивање и покварено причање. У њиховом ходу је без-
образност, понашање им је постало смешно. Одећа потпуно 
одудара од старе, поштене ношње. Широки рукави хаљина, 
огртач припојен уз тело, кордованске ципеле са завинутим 
носом сведоче о губитку некадашње чедности. Све сматрају 
себе племенитијом, а свој двор славнијим, ако се могу пох-
валити што већим бројем бивших удварача. 
 Бог ми је сведок да су мушкарци – који су тада стасали за 
женидбу – били много чеднији од жена удавача. Мушкарци 
би поцрвенели ако би се код њих испоставиле такве ствари 
са каквим срамотним смицалицама, којима су се жене ди-
чиле и због којих су постале јавне љубавнице (...) 
 Седам година њеног девичанства Ти си сачувао на чу-
десан начин. Доживела је безброј невоља. Много пута су је 
уцењивали, претили да ће јој раскинути брак и удати је за 
другог. Претили су јој да ће је одвести у удаљену кућу роди-
теља. Често се мучно борила против таквог насиља; својим 
телом, против авети својих живаца, и чудесним самосавлађи-
вањем, уз Твоју помоћ, Господе мој, изборила се ... 
 Задовољила је световном поштењу, и то јој је одговарало…
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Одломак из дела опата Сижера о историјату влада-
вине француског краља Луја VI Дебелог

 Опат Сижер (Suger apát, 1081 – oкo 1150), написао 
је своје дело након смрти краља Луја VI. Он је био 
краљев саветодавац, и према томе очевидац догађаја. 
Јачањем краљевске власти владар је већ био у прили-
ци да се умеша у размирице вазала. Луј VI брижно се 
и спретно прихватио проширивања централне власти. 

1. Докажи на основу одломка да вазалитет садржи 
како правне тако и моралне обавезе. 

Сукоб владара и једног од сениора

 Гроф од Бомона (Mathieu, Beaumont grófja) одавнo је био 
киван на безначајног властелина де Клермона (Hugues de 
Clermond), чијом је ћерком иначе био ожењен. Заузевши цео 

замак (Luzarches vára) – чија је половина била мираз њего-
ве супруге – начинио га је скоро неосвојивим. Донжон кулу 
је напунио оружјем и војницима. Тасту није преостало дру-
го него да се обрати владару. Старац је пао ничице и у суза-
ма тражио помоћ од краља. „Милостиви господару – рече – 
радије бих ти препустио цели феуд који сам од тебе примио 
него да га видим у рукама свога зета. Радије ћу умрети него 
да ми посед преотму.” Млади владар, ганут несрећниковом 
жалбом, пружио је руку и обећао да ће помоћи. На то је тај с 
надом одступио.
 Нада се ускоро обистинила. Гласници су хитро напустили 
дворац, потражили грофа од Бомона, пренели му сениорову 
заповед да врати узурпирани посед де Клермону. Обојица су 
била позвана у краљев двор, где ће моћи да изнесу своја гле-
дишта. Пошто се гроф устезао, заштитник његовог противни-
ка га је без даљег казнио. Са великом војском је напао бунтов-
ника, опколио му замак, и након дуже и жестоке борбе заузео 
га. Краљ је у кулу поставио јаку стражу која би успешно могла 
одолети великом нападу; према обећању вратио је замак ра-
нијем власнику. 

11. Средњовековни градови – 
расадници културе

ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И УНИВЕРЗИТЕТИ У манастиру и бискуп-
ским седиштима Каролиншког доба, односно у дворским школа-
ма, водило се рачуна само о подмлатку црквених и световних ру-
ководећих апарата. 
 Они који су радили као универзитетски професори или су се про-
фесионално бавили научним радом, припадали су новом друштве-
ном слоју: интелектуалцима, који су заједно стасавали са градо-
вима. Градске школе већ ни у почетној фази нису се ограничавале 
само на образовање чиновничког и свештеничког кадра. Ђаци који 
су долазили из калуђерских, племићких, сеоских и грађанских ре-
дова грозничаво су тражили одговарајућу школу по градовима.
 У XIII столећу оснивањем градских самоуправа и цехова, од-
носно паралелно са њиховим јачањем, настале су и радионице са 
интелектуалном делатношћу, које називамо универзитети. Универ-
зитети – као и градске самоуправе – своју су самосталност сте-
кли у борби против црквене и световне власти.
 Бискупи су наставу сматрали традиционалним црквеним за-
датком, и зато су на ђаке и њихове професоре гледали као на своје 
поданике. У Паризу је покрет студената и магистара 1231. пости-
гао да се универзитет коначно ослободи надлежности бискупа. Ус-
пешним отпором су спречили и то да краљ прошири своју власт на 
њих. Универзитет у Оксфорду је 1214. стекао своје прве привиле-
гије, а у Кембриџу 1230. године. 

� АРАПСКО ПОСРЕДОВАЊЕ Рађању средњовековног интелектуалца и 
настанку универзитета умногоме је допринела појава грчко-арапске култур-
не баштине на Западу. Рукописи су стигли са Истока, у италијанске луке и 
на Пиринејско полуострво. (Међу састављачима се може наћи велик број по-
арабљених хришћана, који су – због неслагања са теократијом византијских 
царева – прихватили сарадњу са Арабљанима.) 

Хуго, монах из реда канониковаца. Париски пре-
давач подучава ђаке. (Савремена илустрација, 
средина XII века.) Настава се у почетку одвија-
ла у манастирима, а после у каптолима. Кас-
није су куће популарних професора постале по-
сећиване. Дозвола за рад у настави добијала се 
од школског надзорника, а тај је био повереник 

месног бискупа.
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НАСТАВНО ГРАДИВО Париски универзитет – који је постао 
матрица осталих средњовековних европских универзитета, прво 
је пружио основно образовање, након кога су ђаци студије мог-
ли наставити на факултетима. На челу универзитета је стајао рек-
тор. Основне принципе наставе седам слободних вештина („се-
дам слободних уметности“) још је у VI веку поставио Марцијан 
Капела (Martianus Capella). Њих је филозоф Боетије (Boethius), у 
истом столећу, поделио у две групе: на групу од три (trivium) и 
на групу од четири вештине (quadrivium). Унутар тривијума су 
се изучавали: граматика, аритметика (тј. рачунање) и геомет-
рија; а у склопу квадривијума музика, астрономија, дијалекти-
ка и реторика.

� Усвајање седам слободних вештина трајало је шест година: обично од 
ученикове 14. до 20. године живота. Потом је следило студирање медицине 
или права. На универзитетима је настава била строго теоретска. Науке 
које су повезане са „физичком” праксом, нпр. хирургија, нису спадале у до-
мен тих институција. На универзитетима су и професори и ђаци могли дођи 
у тежак материјални положај ако нису себи обезбедили помоћ, тј. наклоност 
неког световног добротвора. 

СКОЛАСТИКА На средњовековним универзитетима најозбиљ-
нијом науком је сматрана теологија (и „филозофија”, која је 
представљала њену слушкињу). Изучавање теологије је спровође-
но помоћу разума. Чинећи тако, позивали су се на Библију: „Него 
Господа Бога сватите у срцима својим. А будите свагда готови на 
одговор свакоме, који вас запита за ваше надање.” (Пет. I. 3,15). 
Нови метод због школског карактера назван је сколастика (схо-
ластика). 

Св. Тома Аквински (Aquinói Szt. Tamás, 1225 – 1274) био је 
најзначајнији представник и теоретичар сколастике. Он је тачно 
одредио место разума у теолошким испитивањима: „Света на-
ука не користи људски разум ради доказивања вере, него ради ос-
ветљавања теолошких тврдњи.” 

ГРАДОВИ И ПРОСЈАЧКИ РЕДОВИ Наступ Томе Аквинског 
значио је и промену унутар калуђерских редова: појаву просјач-
ких редова. (Тома Аквински је био иначе доминиканац.) Они су 
на задовољавајући начин одговорили на нове изазове западноев-
ропског друштва XIII века. Ти редовници су припадали новим сре-
динама: градовима и универзитетима. С радошћу су прихватали 
градску беду, пружали уточиште најсиромашнијима, настојали ре-
шити проблеме професора на универзитетима. Са великом рев-
ношћу су излазили у сусрет верских потреба градског стано-
вништва. 

� Просјачки редови су по томе добили име што нису имали куће, земљишта, 
нити друга добра. Живели су у кругу обичног народа и издржавали су се про-
сећи–од милостиње.

Абелар и Елоиза (Heloise). (Француски кодекс, 
XIV век) Пјер Абелар (Pierre Abelard, 1079–1142) 
био је један од најзначајнијих оновремених ма-
гистара. Дијалектику је довео до високог ни-
воа, а методу полемичког доказивања преузео 
је од Аристотела. Касније се одао изучавању 
религијске филозофије (суштина греха, Свето 
Тројство итд.) Каријера 39-годишњег мушкарца 
је прекинута када се заљубио у Елоизу, 17-го-
дишњу девојку. Док су савременици са негодо-
вањем и неразумевањем примили њихову везу, 
дотле су потоњи нараштаји задивљено слави-

ли њихову љубав

? Кроз каква су сва искушења прошли љубав-
ници; како су на крају доспели у исту гробни-
цу? 

? Шта је карактерисало развој науке на ста-
ром Истоку, а шта код старих Грка? (Које науч-
не дисциплине су биле развијене, које методе 
су сматране најсврсисходнијима; како су за-
мишљали настанак света итд.) 

? Којим савременим предметима одговарају 
предмети седам слободних вештина? 

„Забрањујемо, надаље, да студенте на дуже 
време ухапсе, јер правила и законске одредбе 
то једнако бране.”
Папа Гргур IX (IX. Gergely, 1227–1241) 1229. по-
тврдио је привилегије Париског универзите-
та

Измењени задаци, нови монашки редови

VI век
последња чет-
вртина XI века

прва четвртина XII 
века XIII век XIVвек

бенедиктинци премотрати
цистерцити

доминиканци
фрањевци
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Портрет св. Доминика, који је настао једно поколење након његове смрти 
(друга половина XIII века). Сликар је истакао учитеља проповедника

Св. Доминик (Szent Domonkos) 1216. године основао је просјачки 
ред доминиканаца. Они су сачували осетљивост премонтрата, 
коју су ови имали при решавању световних проблема. Доминикан-
ци су придавали велики значај сиромаштву – ради лакшег кому-
ницирања са сиротињом. Ипак, доминиканци су својим најваж-
нијим задатком сматрали проповедање и наставу.
 Други просјачки ред је 1223. године основао св. Фрања Асиш-
ки (Assisi Szent Ferenc). У очима фрањеваца главни циљ је био 
сиромаштво, јер су у том видели залог моралне чистоте. У си-
ромаштву проведеном једноставним животом, они су указивали на 
поштовање Христу. 

� ТРГОВЦИ И ПРОСЈАЧКИ РЕДОВИ Црквени кругови су увек наглашавали 
да је трговина нерадо виђено занимање пред Богом – иако су признавали да 
је то тежак и ризичан посао. Трговина је облик непоштене работе, трговцу је 
лако преварити купца – говорило се често. Нарочито је давање зајма на ка-
мату изазивало велико негодовање. У складу с тим папа је 1179. забранио 
хришћанима бављење зеленаштвом.

То да постоји и поштена трговина први су спознали просјачки редови,
који су живећи у градовима лакше стекли увид у делатност трговаца. 

РОМАНИЧКЕ ЦРКВЕ Катедрала – бискупски храм – јесте 
грађевина која носи симболично значење. Њен настанак укази-
вао је на то да се крајем првог миленијума учврстило феудал-
но друштво. Катедрални храмови објављују успешну сарадњу ду-
ховних и световних власти. Доказ су да се уметност архитектуре 
Запада вратила традицији монументалности. Након више локал-
них покушаја, према стеченом искуству – рођен је нови стил: ро-
маника.

? Какав узајамни однос постоји између Ари-
стотелове филозофије и гледишта Св. Томе Ак-
винског?

? Прочитајте из Библије шта је Исус рекао о 
провиђењу у чувеној Беседи на гори (Матеј 
6,25–37). Какав су закључак (поруку) извукли из 
тога просјачки редови? 

„Просјачки редовници су вратили учењу оно уз-
буђење које је средином XII века изгубљено. 
Пре доласка фратара универзитети су се огра-
ничавали на образовање службеника. Обра-
зовање се ограничавало само на оне који су 
изградили правни систем, судове и органе уп-
рављања. То је наравно било важно, али све је 
мање значио главни циљ. Насупрот томе фра-
три су настојали да преобрате свет. (...) Ова 
сложена делатност базирала се на изучавању 
теологије. (...) Тешко је замислити за научна 
прегнућа ситуацију која боље мотивише инте-
лектуалце. (...) Није изненађујуће, дакле, да су 
између 1250. и 1350. највећа имена – имена 
фратара теолога.”
О повезаности просјачких редова и универзи-
тета (R. W. Southern)

? Ко су били у оно време најславнији теолози?

? Како став цркве према трговини одражава 
улогу коју је у средњем веку имала трговина, од-
носно, где је место трговаца у феудалном 
друштву?

Чимабуе (Cimabue): св. Фрања Асишки 
(крај XIII века)
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� Реч је алузија на Рим (Roma), и указује на то да се романичка уметност 
користила изражајним средствима антике. Техника изградње таванице рим-
ског је порекла. Црквама, манастирима, тврђавама, замковима насталим у 
XI–XII веку користио се бачвасти свод. Грађевинама романичког стила још 
су заједничке следеће особине: полукружни лук, масивност, уски прозори, 
који подсећају на пушкарнице, свођење архитектонских волумена на геомет-
ријске облике купе, пирамиде и ваљка. Романички стил у уметности првен-
ствено се јавља у црквеној архитектури – која доминира околином–и пред-
ставља цркву у борби (harcoló egyház).

ГОТИЧКЕ КАТЕДРАЛЕ У катедралама изграђеним у XII–XIII 
веку одражавају се промене настале у друштву и у размишљању. 
 Катедрала – споменик свог времена, јесте и градски и бискуп-
ски храм, на чију појаву је умногоме утицала сколастика. Захте-
вом сколастичара: „чистим осветљењем вере (помоћу разума)” ру-
ководили су се и мајстори градитељи. Наглашена је вертикалност 
и стремљење у висину. Недостатак зида – и зидног сликарства по-
себно у готичким катедралама Француске – надокнадио је витраж, 
који је пропуштао светлост интензивних боја. (Кроз светлост је 
могућ емпирички приказ Бога – то средњовековно схватање је 
произишло из учења великог античког филозофа Платона.)

Света капела у Паризу (Sainte Chapelle), изграђена по налогу Луја IX, за ре-
ликвије које су заплењене у Византији. Лепо се могу уочити карактеристи-

ке готичког стила

? Шта је омогућило настанак огромних витража на готичким катедралама? 

На цртежу са краја XII века добро се могу уочи-
ти важнији моменти (фазе) изградње 

катедрале

„Благословен да си, Господе, а сва своја ство-
рења,
А највише за нашег брата Сунце.
Који сија дању и покрива нас
Твојом светлошћу.
Леп је он и сјајан: велика светлост исходи из 
њега:
Слика је Твоја величанствена.

Благословен да си, Господе, за нашу сестру Ме-
сец.
И за све звезде на небу,
Оне су на небу твоје руке дело,
Светлост и лепота драга. 

(...)

Благословен да си, Господе, за нашу сестру и 
мајку Земљу, 
Која нас носи и даје нам јести
И рађа свакојако воће
И траве и шарено цвеће.

Благословен да си, Господе, за све људе,
Који ће Теби за љубав другима опростити
И који ће трпети невоље и болести.
Благословени да су који трпе у миру,
Јер ће од Тебе примити,
Венац величанствени. (...)” 
Св. Фрање Асишки:“Химна Сунцу“ (Naphimnusz) 
одломак из песме

? Шта карактерише веру Св. Фрање Асишког? 

? Који су елементи у готичкој архитектури иг-
рали важну улоги при статици?
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� Да би готичке катедрале у пуној мери могле одражавати идеје свог вре-
мена, било је потребно да се дође до снажног развоје математике, статике 
итд. Градитељи су се послужили техничким искуством које се искристали-
сало на северу Француске: градили су крстасто ребрасте сводове, који су 
поглед верника усмеравали ка висини. 
 Готика свој назив дугује ренесансном периоду, чији теоретичари су ина-
че са омаловажањем посматрали ту уметност (Готи = варвари), јер њихов 
узор је била античка уметност. У готичкој катедрили се истовремено такми-
чило неколико уметничких дисциплина. Скулптуре (људске фигуре) западног 
портала и библијске композиције витража (мали комади обојеног стакла, 
спајани оловним тракама у велики прозор) нису само славиле Бога него су 
истовремено приказивале пример богоугодног живота. 

� НЕИМАР, КИПАР, СЛИКАР Неимари, кипари и сликари у средњем веку 
смартани су–као и остале занатлије–(само) мајсторима. Образовање су сте-
кли у окриљу својих еснафа. Прохтеви цркве ипак су их одвојили од обичних 
занатлија. Одлуком папе Св. Гргура Великог (VI век) они су у периоду опште 
неписмености имали улогу да масама на визуелан начин прикажу верона-
уку: библијске сцене и догађаје хришћанских легенди. („Што је писменима 
књига, то је неписменима слика.”) 
 Неимари, кипари и сликари су се строго морали придржавати захтева 
својих поручиоца (мецена). Тако, рецимо, при уговору за сликање олтара 
(oltárkép) поручилац је одлучивао које светитељи да буду насликани – тј. од-
лучивао је о тематици олтарске слике – па чак и које боје ће бити примењи-
ване. То је неретко имало и своју финансијску мотивацију. Фарбе су коштале 
много, нпр. „византијско плаво” (ultramarinkék festék) било је скупље од злата. 

1. Зашто су у градовима настали универзитети?
2. У чемо је разлика између просјачких и раније насталих калуђерских редова? (начин живота, специфични задаци)
3. Докажи, на основу карактеристика романике и готике, да је уметност увек одраз друштвене стварности.

 Феудални систем, феудални посед није се одомаћио 
по целој Европи. Ипак, историчари раздобље европс-
ке повести од пада Западногримског царства до краја 
XV века називају феудализмом.
 Господари замкова и црквених центара од VIII века 
успели су наметнути вољу становништву у својим об-
ластима – и успоставити властелинства. На феудалним 
поседима живело је, једно поред другог, три основ-
на слоја феудалног друштва: клер (монаси и мирско 
свештенство); витезови, који су могли купити скупо 
наоружање и бојног коња; и најзад кметови, који су 
давали дажбине својим световним или духовним гос-
подарима. Успостављена је и црквена организација. 
Црква је успела да страст латинских витезова за ра-
товањем стави у службу Бога. Циљ крсташких рато-
ва је био ослобађање Свете земље од муслимана. 
 Од IX века растао је број становништва Европе. Да би 
задовољили повећану потрошњу намирница, кметови 
и калуђери су почели интензивније обрађивати земљу,

поново се практиковало античко искуство. У тропољ-
ном обрађивању земљишта овас (зоб) имао је велики 
значај, што је повукло за собом процват гајења коња. 
 Престанком сеобе народа опет је живнула даљин-
ска трговина, коју је подстицала, на југу Венеција, а 
на северу Фландрија. Током XI–XII столећа у Шам-
пањи су одржавани велики сајмови.  Трговина са 
Левантом је подразумевала међународну трговину Ев-
ропе са Далеким Истоком. Трговину северних мора 
прво су контролисали скандинавски народи, а након 
1161. немачка Ханза. Робноновчана привреда опет је 
постала стварност. Властелински замкови, бискупска 
седишта, речне и поморске луке – места која су лежала 
поред међународних трговачких путева–живнула су. 
Та места су погодовала настанку средњовековних гра-
дова. Комуне су се избориле за право на самоуправу. 
Становници градова су се организовали ради ефикас-
није заштите својих интереса, настали су занатлијски 
цехови и трговачке гилде.

Европа у раздобљу зрелог феудализма (IX–XIII век)

(Сумирање градива)

Уметници у стваралачком процесу (књига узора-
ка манастира Руана (Rouen), око 1200. године)

? Погледај у историјском атласу који европски 
градови поседују значајне готичке грађевине.
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 Године 962. Отон I основао је Свето римско цар-
ство (немачког народа), које је обухватило некада-
шњу територију Источногфраначког краљевства и 
неке италијанске области. Римско-немачки цареви су 
од самог почетка наглашавали примат над папством 
и упражњавали су право на инвеституру, тј. увођење 
бискупа у своје звање. Клинијевски калуђери и погла-
вари римокатоличке цркве подигли су свој глас про-
тив такве праксе. За време понтификата Гргура VII и 
владавине Хенриха IV сукоб између папе и цара био 
је на врхунцу. Борба око инвеституре завршена је ком-
промисом. Две стране су на западу (Европе) поделиле 
власт. Владари из династије Капета нису трошили сна-
гу за обнављање царства. Разједињеност њихове др-
жаве није погодовала настанку јаке монархије. На те-
риторији Западног франачког краљевства, које се око 
1000. године почело називати Француском – нарочи-
то је ојачало Норманско војводство, толико да је нор-
мански принц Виљем 1066. освојио Енглеску.
 Виљем Освајач је и у Енглеској одомаћио феудални 
поредак. Године 1154. на престо је дошла династија 
Плантагенет, која је држала огромне поседе у Фран-
цуској, што је још више ојачало краљеву власт. (Хе-
нри II настојао je да сузбије клерикалце.)
 Средином XIII века усталила се политичка подела 
Европе–на Исток и на Запад. Јаз између католичан-

ства и православног света продубио се (економски су-
коби, освајање Цариграда 1204. године, татарска ос-
вајања). Поред Византије и руских кнежевина, Истоку 
су припадали балкански народи: Срби, Бугари, Руму-
ни. У Босни се одомаћио један вид хришћанске јере-
си: богумилство. Католичка црква је за борбу против 
јереси установила институцију инквизиције. На рубу 
Запада – државе Хрвата, Мађара, Чеха и Пољака при-
падале су католичанству.

У бици код Бувина, године 1214. јасно се показа-
ла узајамна политичка повезаност: енглески поседи 
у Француској дефинитивно су пали под власт фран-
цуских краљева. Круну Светог римског царства опет 
су приграбили Хоенштауфени. Након смрти Фридри-
ха II ослабила је моћ римско-немачких царева. Ис-
тодобно у Енглеској се јавио зачетак парламентариз-
ма. Друштвени слојеви који су поседовали економску 
моћ сада су тражили свој удео и у политици. Рођена 
је сталешка монархија. 
 Дуго су витезови били најцењенији слој друштва. 
Жене су биле у потчињеном положају у односу на муш-
карце. Савремена Европа пуно дугује средњовековним 
градовима. Интелектуалци, универзитети, просјачки 
редови су били тесно повезани са градским начином 
живота. Романика, а још више готичка уметност упра-
во је у урбаним срединама дошла до пуног изражаја. 
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� КРУНИСАЊЕ 1. jaнуара 1001. „краља Иштвана светим миром 
помазаше и дијадемом краљевским срећно крунисаше“ (Леген-
да о Иштвану Светом бискупа Хартвика, почетак XII века.) Рође-
на је мађарска хришћанска краљевина. Краљево помазање са све-
тим миром имало је – поред физичког – и спиритуално значење: 
„краљ се напунио Божанске силе“. (На истоку Европе тај чин се 
при крунисању подразумевао, док је на Западу то очигледно била 
привилегија само владара.) Тим церемонијалом краљ је истовре-
мено уведен у круг свештених лица, односно краљ је путем тог 
чина добио право да учествује у црквеним пословима. Иштван I 
то је сматрао веома важним, јер је у тадашњој Европи то био знак 
независности. (Рецимо чешки и пољски владари, који су дошли 
под надлежност римско-немачких царева, нису могли водити са-
мосталну верску политику.)

ИЗГРАДЊА ЦРКВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ Великим послом 
око изградње црквене организације у Угарској руководио је 
Иштван Свети (I. Szent István / Стефан I Свети). Под његовом 
владавином основано је осам бискупија, мeђу којима је остро-
гонска надбискупија, постала најважнија. Према древном цркве-
ном обичају, надбискупија је добила место у престоници. Први 
међу прелатима имао је част да крунише краља. 
 Иштван Свети се поред бискупских седишта залагао и за ос-
нивање самостана. У једној легенди о Иштвану пише следеће: 
„Свугде се граде свете куће, а редовници живе по регулама.” (На-
кон победе над Копањом Иштван је богато даривао бенедиктин-
це у Панонхалми.) Поред римокатоличанства и православље је – 
мада слабије – било присутно на угарским просторима. 

II Угарска у раздобљу Арпадоваца

12. Иштван I Свети, 
оснивач мађарске државе

Чемпескопач (Csempeszkopács). Леп пример се-
оске цркве из периода Арпадоваца 

?  Зашто су први храмови Угарске имали мале 
површине?

Крунидбени плашт. Везена црквена одежда, која 
је првенствено била намењена краљевској ба-
зилици у Секешфехервару (1031). Оковратник – 
свила извезена златном жицом, израђен у трећој 
четвртини XII века – накнадно је пришивен на 

плашт 
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ЗАКОНИЦИ ИШТВАНА СВЕТОГ Иштван Свети је законима 
регулисао свакодневни живот народа Угарске. Један део Иштва-
нових закона се односио на установљавање оних привредних ос-
нова које су биле неопходне за функционисање цркве. Краљ је од-
редио убирање црквене десетине.
 Донео је одлуку да сваких десет села гради цркву. Ова наред-
ба је имала за циљ – поред религијске - и да ојача сталне насеоби-
не. Донет је закон о обезбеђивању упражњавања хришћанске 
вере. (Недељом су сви морали ићи у цркву, и тамо недоличним 
понашањем нису смели ометати службу.) 
 Група сентиштвановских закона је поставила за циљ да одвра-
ти од греха (нпр. убиства, сакаћења, туче, крађе, сплетке, под-
метања пожара, вероломства, отимања девојака). Казне су биле 
веома строге. „Ако ко мачем убије човека, нека истим мачем и он 
буде посечен” - гласио је закон у случају убиства. 
 Друга група одредби је бринула о безбедности краљевских до-
бара, али владар је истовремено дозволио да сви слободно распо-
лажу својом (наслеђеном) имовином или имовином добијеном 
од краља. 
 Закони Иштвана Светог – иако је приметан у њима немачки 
утицај – прилагођени су мађарским приликама. 

ДРУШТВО Друштво у сентиштваново доба, из правног аспекта 
– подељено је на два велика дела: на слободне људе и на слуге. 
Слободног човека овако дефинише закон: „(тај) трку кроз живот 
је изводио с ревношћу слободе”. Што је значило да је живео по 
законским нормама, али је сам управљао својом судбином, имао 
је основна људска права. То се, наравно, није односило на оне, 
који су имали статус слуге, којима је заповедао њихов господар. 
(Слуга је ипак био у бољем положају него класични роб; сматран 
је личношћу, а не „оруђем које говори”.) 
 Друштво слободних се делило на три групе. Најбогатији су 
називани господом (urak). У ту групу је спадала домаћа номен-
клатура, која је подржавала Иштвана и краљеве присталице, при-
дошле из иностранства, који су били даровани имањима. Вите-
зи (vitézek) сачињавали су средњи слој слободних људи, који су 
служили војску и имали мању имовину. На дну друштвене лест-
вице слободних налазили су се сиромашни (nincstelenеk), они су 
без имања, али лично су (још) слободни. 

?  Између водећих братстава зашто су баш Ар-
падовци постали владари Мађара? На који начин 
су сачували своју власт током X века? 

?  Које мере је предузео Геза ради оснивања 
хришћанског краљевства?

„1. Ако је некоме Бог једне године дао десет, тај 
нека десети део да Богу, а ако неко сакрије 
десетак, нека му се узме девет (десетина).

2. Ако ко украде бискупов десетак због крађе да 
буде осуђен, откупнина за њега нека припад-
не бискупу. Слободном човеку, ако је ухваћен 
у крађи, оваква казна следује: једном да се от-
купи, ако може (материјално), а ако не, нека 
га продају у ропство.

3. Ако и тада краде, нека буде стављен под за-
кон слуга.

4. Ако и по други пут (почини исто), исти закон 
да му следује. А ако и по трећи пут (краде), 
нека изгуби живот. Ако неко мачем убије чо-
века, тај нека тим мачем буде убијен.”

Из закона Иштвана Светог

„Ако неко од витезова бесрамно отме девојку за 
жену, без дозволе њених родитеља, наређујемо 
да девојку врати родитељима, и тада ако је по-
чинио неко насиље над њом; отмица нека пла-
ти десет јунади за отмицу, и ако се после поми-
ри са девојчиним родитељима. А ако фукара из 
народа осмели се и почини исто, тај нека плати 
пет јунади за отмицу.”
Из закона Иштвана Светог

?  Који пагански обичаји су ушли у законик?

„Ако су слободни (људи) без љаге сачували 
своју слободу, дужни смо им дати правила. Ако 
та (правила) неко прекрши и са нечијoм служав-
ком блудничи, да зна да је крив, и прво да се би-
чује и ошиша. А ако и по други пут блудничи са 
њом, нека се поново бичује и ошиша. А ако и по 
трећи пут, нека се прода у ропство заједно са 
служавком или нека се откупи. А ако служавка 
постане трудна (од њега) и не може да се поро-
ди или умре на порођају, нека је одштети са дру-
гом служавком.”
Из закона Иштвана Светог

?  У законику су сачуване оновремене друш-
твене карактеристике, нпр. какви беху хигијен-
ски услови.

Места кoja су населили Сикуљци током XI века 
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 Слојеви друштва слободних веома су подсећали на друштвено 
раслојавање Секеља (Сикуљци). Порекло Секеља је и дан-данас 
дискутабилно. Они су живели у пограничним областима, удаљени 
једни од других, поред војне службе гајили су и рогату стоку. Се-
кељи су дуго сачували своју друштвену структуру. Када су у XI –XII 
столећу компактно пресељени, прво у Барцашаг (Barcaság), а после 
у југоисточни Ердељ, још увек су чували стару структуру. Мађа-
ри Секељи (székely-magyarok) и данас живе на тим просторима. 

Друштво слободних попуњено је специфичним друштвеним 
слојем: хоспесима (vendég / hospes). Они су досељеници (коло-
нисти) сељаци из иностранства, по договору су обрађивали туђе 
земљиште.

КРАЉЕВСКИ ПОСЕДИ Краљевско земљиште – сада терито-
ријално увећано, дељено је на два типа поседа. Једну групу су са-
чињавали дворски поседи (udvarbirtok), а другу тврђавски по-
седи (várbirtok).
 Народ на тврђавским поседима је био раштркано насељен. 
Тврђавски свет (várnépek) новцем је и производима опслужи-
вао краљеве тврђаве. Одбрана тврђава и руковођење тврђав-
ским светом поверени су њиновим надлежнима, које су назива-
ли тврђавским кметовима (várjobbágyok). Они су ишли – ако 
је затребало, у краљеву војску, а повели су са собом и борце из 
редова тврђавског света. Огранизација тврђава је зато првен-
ствено имала војни каректер. 

Дворски поседи су имали за задатак да обскрбљавају 
краљевски двор и краљеву свиту. Током XI и XII столећа – 
као и код раних Каролинга, и овде је краљевски двор обила-
зио земљу и редом (по) трошио нагомилане производе двор-
ских поседа. Седиште дворских поседа била је резиденција
(udvarház), коју су дворници (udvarnokok) снабдевали пољопри-
вредним и занатлијским производима. Дворски поседи су дава-
ли привредну основу краљевске моћи. 

На челу краљевских добара – дворских и тврђавских посе-
да – стајали су жупани: тврђавски жупани (várispán) и дворски 
жупани (udvarnokispán).

ОРГАНИЗОВАЊЕ КРАЉЕВСКИХ ЖУПАНИЈА Краљевске 
жупаније организовао је такође Иштван Свети. Ради лакшег уп-
рављања назначене су границе надлежности појединих утврђења. 

„Пуних петнаест дана су се непрестано борили, 
Чабина (Csaba) војска би побеђена, само мало 
Етелиних (Атила) синова преживе и мали број 
хунског народа. […] У тој бици је толико немач-
ке крви проливено – када Немци због срамоте то 
не би тајили, и били би вољни јавно признати (!) 
– из воде Дунава више дана не би смели пити, 
нити људи, нити стока. […] Чаба је са петнаест 
хиљада Хуна побегао Хонорију (Honorius) у Грч-
ку ... Остало је од Хуна још њих три хиљаде […] 
који су бојећи се западних народа све до Арпа-
довог доба остали на пољу Чигле (Csigle – gyepű, 
ограда, шанац), и себе тамо не називаше Хуни-
ма него Секељима. Ови Секељи су значи остаци 
Хуна, који када сазнадоше да се Мађари поно-
во селе у Панонију […], дођоше пред повратни-
ке, и након што заједно освојише Панонију, до-
бише део њене територије.”
O Секељима из историјског списа Шимона Ке-
заија, насталог око 1285. 

?  Према средњовековном предању одакле по-
тичу Секељи? 

„... што припада (нашем) краљевском достојан-
ству да остане непромењено, и од тога нека 
ништа се не отме или не узме, нити путем наве-
дених ствари нико не сме да дође до било как-
ве користи.”
Из законика Иштвана Светог

?  Како се у законику одражава положај кра-
љевске власти?

Доњи храм бенедиктинске опатије у Печвара-
ду. Црквене грађавине XI века биле су налик на 
утврђења. Бенедиктински манастири су, више 
него седишта бискупија, били центри просвете 
и уметности 
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(Мађарска реч megye долази од словенске речи међа.) Систем 
краљевских жупанија (királyi vármegye) поклапао се са сис-
темом краљевских тврђава. С том разликом што је жупанија 
контролисала и простор између раштрканих тврђавских посе-
да и надлежност тврђаве проширена је на сувислу терито-
рију. Становништво краљевских жупанија показивало је шаро-
лику слику. Живели су ту дворници и тврђавски свет, који су 
служили краља, па потчињени слој становништва са црквених и 
вастелинских поседа. На челу краљевских жупанија стајао је 
жупан (megyésispán). (Који је у већини случајева обављао и дуж-
ност тврђавског жупана.) 
 Жупани су најчешће бирани од краљевих најближих сарад-
ника. Жупан је морао по краљевом наређењу у борби водити 
тврђавске оружанике. Он је судио свим потчињенима на тери-
торији жупаније и руководио жупанијским приходима. 
 Приходи жупаније – у првом реду порез (у новацу) слободних 
људи – богатили су краља и жупана, али и царине путева, скела, 
сливале су се у њихове ризнице. 

�  Војна организација Угарске, која је почивала на систему краљевских 
жупанија, показала се ефикасном при одбрани. Када је римско-немачки 
цар Конрад II проценио да је дошло време да угарског краља потчини, и 
када је са војском продро у државу, Иштван се успешно бранио. Немачке 
трупе, које су стигле чак до Естергома, нагнао је у повлачење и гонио их 
до Беча (1030).

ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ КРАЉЕВИНЕ УГАРСКЕ Кра љев ски 
савет који је управљао сентиштвановском државом сачињавали 
су бискупи и жупани. Краљевске одлуке су договорене у саве-
ту. У краљевском савету већ тада је палатин (nádor) имао важну 
улогу, он је био најугледнији доглавник. Палатин је био главни 
судија оних који су живели у унутрашњости на краљевим рези-
денцијама (udvarszerkezet). Палатин је руковао кра ље вим прихо-
дима и често је замењивао у правосуђу и самог краља. 
 Животно дело Иштвана Светог, рад на оснивању државе и 
краљевства његови су наследници – већ и они из XI века – веома 
ценили. Захваљујући његовој делатности мађарски народ нашао 
је своје место у Европи. 

1. Кроз које установе је дошла до изражаја краљевска власт у Угарској за време Иштвана Светог?
2. Шта је у том раздобљу чинило привредну и идеолшку основу краљевске власти?

?  Какав је новац кован за време краља Иштва-
на Светог?

?  Упореди Иштванову власт са влашћу немач-
ких и француских владара.

„Буди стрпљив са свима, не само са моћницима 
него и са онима који немају власт. Потом буди 
јак, не да те срећа уздигне или несрећа потисне. 
И буди понизан, да те Господ узвиси сада и у бу-
дућности. Буди умерен, прекомерне не кажња-
вај. Буди кротак да се никада не бориш против 
истине.”
„Опомене краља Иштвана Светог принцу Им-
реу“ (Szent István király intelmei Imre herceghez, 
1020–1031)

„Украс краљевског престола јесте сталеж прела-
та ... чувај црквене великодостојнике као зени-
цу ока. Ако су они добронамерни према теби, 
од противника се не мораш плашити. Ако они 
имаји поштовања према теби, њихова молитва 
те препоручује свевишњем Богу. Њих је Господ 
поставио чуварима народа Господњег, и учесни-
цима и делиоцима црквеног достојанства и бо-
жанске светости.”
Из „Опомене“

„Масу својих нападача покори, за време мира 
учврсти краљевски престо, и поста првак свете 
вере ... Његова мудрост бејаше код синова чове-
кових на гласу, веома га поштоваше.”
Одломак из ”Сентиштванове мање легенде”, 
настале крајем XI века 

Секешфехервар. Саркофаг Иштвана Светог (крај 
XI века). Анђео узноси душу умрлог (дете у по-

воју) на небеса
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13. Немирне деценије.
Угарска држава у периоду 
од 1038. до 1077. године

ПОТЕШКОЋЕ ОКО НАСЛЕЂА Престолонаследник принц 
Имре (Емерих) 1031. постао је у једном лову жртва рањеног ди-
вљег вепра. Краљ Иштван I – немајући више мушких потома-
ка, за свог наследника одредио је Петера Орсеола, сина своје 
старије сестре. (Она је била удата за млетачког дужда.) Занема-
рени наследник по мушкој лози Вазул (Vazul / Vászoly), кojи je 
био син Иштвановог стрица Михаља – ковао је заверу против 
краља. Завера је откривена, Иштван је издао налог да се Вазул 
учини неспособним за владавину: ослепљен је а у уши му је то-
чено вруће олово. Његови синови Андраш, Бела и Левенте на-
пустили су државу. 

УНУТРАШЊА И СПОЉНА ПОЛИТИКА КРАЉА ПЕТЕРА 
ОРСЕОЛА Дошавши на престо, Петер Орсеоло (Orseoló Péter, 
1038–1041) сматрао je неопходним да изолује своје претенден-
те, који су изабрали прогонство. Та чињеница је умногоме огра-
ничила његов спољнополитички простор. Није познавао угарс-
ке прилике, а није знао ни да се прилагоди, зато је стекао многе 
непријатеље.

� Као син венецијанског дужда хтео је увести у Угарску оне норме које 
су владале на Западу. То је, међутим, извео без усаглашавања ставова, тј. 
није узео у обзир мишљење краљевског савета. Два бискупа – од прела-
та незадовољника – лишио је достојанства. Његову свиту су сачињавали 
Немци и Италијани – и због тога су Мађари наравно негодовали.

ВЛАДАВИНА КРАЉА АБА ШАМУЕЛА Великаши заверени  
про тив Петера изабрали су краља између себе. Петер Орсе-
оло је побегао на двор цара Хенриха III. Нови краљ Аба Ша-
муел (Аbа Sámuеl, 1041–1044) – исто син Иштванове (друге) 

Шта значе појмови: сениорат, примогенитура?

„Треће године Петеровог краљевања на савет 
бискупа сакупише се прваци и витези Мађара 
и брижно се договорише да би нашли у држа-
ви кога из краљевског рода ко је погодан за вла-
дара.”
Из „Кепеш Кронике“ (Илустрована хроника)

Шта стоји у „Опоменама” о краљевском савету?

Где је сахрањен Аба Шамуел? Које се легенде 
везују за његов гроб?

Битка код Менфеа. (Приказ настао крајем 1350-
их година, Илустрована хроника). У  до њем левом 

углу приказана је погибија Аба Шамуела
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старије сестре, уживао је велику популарност. Као Иштванов 
палатин обишао је са својим господаром целу државу. Његово 
име и личност били су поштовани и господи и обичном свету.
 Аба Шамуел је по сваку цену хтео да опет завлада мир у др-
жави. Хенриху III платио je велику суму као откупнину за мир. 
Тиме је веома опала његова популарност. Али ипак је дошло до 
немачког напада. Дана 5. јула 1044. у бици код Менфеа (Мénfő) 
– у близини Ђура, Аба Шамуел је поражен и убијен у бекству.

ПЕТЕР ОРСЕОЛО ПО ДРУГИ ПУТ НА ПРЕСТОЛУ УГАР СКЕ 
Ца ревом подршком Петер (Петар Орсеоло, по други пут на угар-
ском престолу: 1044–1046) опет је дошао на престо. Нa Духoвe 
1045. (26. мај) церемонијално је прихватио вазални однос пре-
ма римско-немачком цару. 
 Друга владавина Петера Орсеола постала је све мучнија. Група 
високих племића и прелата позивањем Вазулових синова дала 
је на знање да жели новог краља.
 Међутим, по Орсеола је војнички била опаснија побуна Вате 
из Бекеша (Vata-lázadás). Вата је био моћни господар у области 
Три Кереша (Hármas-Körös), а уз то и паганин, који је, након Пе-
теровог свргавања – планирао да се обрачуна са хришћанском 
угарском државом. Већину својих бораца врбовао је са цркве-
них властелинстава, где се нашло нарочито много незадовољни-
ка против новог поретка. 

ДОЛАЗАК КРАЉА АНДРАША I НА ВЛАСТ Андраш се вратио 
из Русије. На путу ка освајању престола није могао „пренебрег-
нути” војну снагу Ватиних пагана, зато се у Абаујвару (Abaújvár) 
привидно нагодио са њима. 
 Петер и његова пратња су узмицали. А у једној резиденцији у 
Вертешу Андрашеви људи су га – по добро познатом рецепту – 
учинили неспособним за владање: ослепише га. 

� Андраш је платио велику цену за престо. Пагани су поубијали оне бис-
купе који су им допали шака. Тако је венац мучеништва примио и чанадски 
бискуп Гелерт Свети (Szent Gellért). Масовно су страдали и свештеници и 
убирачи црквене десетине (dézsmaszedők). Похарани су и новоизграђени 
храмови. Aндраш I – ослањајући се на краљевске тврђаве – ипак је брзо 
постао господар ситуације.

Краљ Петер ставља Угарску под покровитељ ство 
римско-немачког цара. Здесна је прика зан краљ 
Петер, који пружа позлаћено копље цару, који 

(слева) седи на престолу („Кепеш Кроника“)

Шта копље симболише? 

„Тада је настало велико комешање између кра ља 
Петера и Мађара, Мађари послаше свечану де-
легацију Васољовим синовима – Ендреу, Бели и 
Левенти, који беху из братства Иштвана Светог, 
молећи их да се из Пољске врате у Угарску. Бела 
остаде (тамо), док се Ендре и Левенте вратише 
у Угарску. И сакупи се мноштво Мађара око њих 
у граду Пешти. Они хушкани ђаволом мољаше 
их да дозволе народу да живи по паганским оби-
чајима, да убију бискупе и попове, да (хришћан-
ске) храмове сруше, да одбаце хришћанску  веру 
и да пређу на поштовање идола.”
Одломак из „Веће Сентгелертове легенде”, 
настале почетком XII века

Хришћански прваци и пагани, рушиоци Петерове власти
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„СВЕТИ РАТ” ПРОТИВ „ПАГАНСКЕ“ УГАРСКЕ Владавином 
краља Андраша I (I. András / Андрија I, 1046–1060) успоставље-
на је независност државе. Meђутим Хенрих III нијe сe помириo 
што је изгубио вазалну Угарску. У лето 1051. oбјавио je „свети 
рат” против Угарске, која се „одала паганству”. Продро је у земљу 
све до Бодајка (Bodajk) у подножју Вертеша (Vértes). Meђутим, 
снабдевање војске храном није било обезбеђено, па је морао да 
се повуче. Мађарска војска је измичући уништила сву храну која 
је могла била Немцима послужити. 

КРАЉЕВ СИН И КРАЉЕВ МЛАЂИ БРАТ Андраш је добио 
сина, гoдине 1053. рођен је Шаламон. Андраш је јасно ставио 
на знање да је престо наменио свом сину Шаламону, а не свом 
млађем брату Бели.

�  Да би наслеђивање текло по принципу примогенитуре, требало је ис-
питати какве су намере Андрашевог млађег брата принца Беле: да ли ће 
одабрати мач, који представља војводство или круну, симбол краљевства. 
Године 1059. на сусрету у Варкоњу (várkonyi találkozó) Бела је пред краљем 
из опреза одабрао мач. Али ускоро је побегао у Пољску. Страховао је да ће 
краљ употребити сва средства – не прежући ни од његовог убиства – само 
да доведе сина Шаламона на престо.

Заузврат Андраш је понудио Бели војводство (hercegség / 
dukátus), што је подразумевало владавину над једном трећи-
ном државе. Војводство није чинило компактну територију, а ње-
гове границе су се мењале током владавине Арпадоваца. У доба 
Андраша I војводство су сачињавале бихарске, њитранске и доњо-
дунавске области. 

ВЛАДАВИНА КРАЉА БЕЛЕ I (I. Béla, 1060–1063) Принц Бела 
је одлучио да се неће одрећи угарског престола. У јесен 1060. са 
пољском војском кренуо је против краља. Андраш је затражио 
и добио помоћ од немачких царских кнезова. У бици која се оди-
грала на западној граници, краљ, који је већ одавно био болестан 
– патио је од костобоље, пао је са коња, и након битке је подле-
гао ранама. Андрашева удовица, са малим престолонаследником 
Шаламоном, избегла је на двор римско-немачког цара. 

Краљ Бела је у првој половини 1061. сазвао сабор дa слoбoднe 
који нису племићког порекла (ignobilis) убеди да стану на његову 

Зашто је Зотмунд сам потопио немачке бродове? 
(Погледај у књизи Петера Хаморија „Сликовна ис-
торија мађарског бродарства” – Hámori Péter: A 
magyar hajózás képes története.) 

„Краљ и принц одоше у Варкун (Варкоњ) ... „Же-
лим да ставим принца на искушење, и насамо да 
га питам жели ли круни или војводство.” – Бела 
је мудро узео мач, који је представљао војвод-
ство.”
Из „Кепеш Кронике“

„Није трпео да крамари и мењачи монета имају 
сувишне користи од проклете тврдичке работе 
над неуким сељачким светом. […] ”
„Кепеш Кроника“ о привредним мерама Беле I

Принчевске области (dukátus), у XI веку

Потапање бродовља цара Хенриха код Пожуна 
(минијатура из „Кепеш Кронике“). Хенрих III 1052. 
продро је до Пожуна. Војна комора је доставља-
на бродовима. Међутим, бродове су му Мађари 
код Пожуна потопили. Легенда каже да је то слав-
но дело извео само један витез по имену Зотмунд 
(Zotmund / Buvár Kund). Краљев млађи брат Ан-
драш, зван и „Bajnok” (Првак) показао сe у одбра-

ни као веома домишљат војсковођа 
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страну – јер је страховао од поновног немачког напада. (На сабор 
поред племића било је позвано – а то је био јединствен случај, и 
по два – два угледна мужа из сваког села.) Међутим, користећи 
се правом слободног изражавања, избио је нови пагански уста-
нак – ког је Бела немилосрдно угушио. (Вођа устанка беше Ватин 
син Јанош.) Краљ Бела – као и Аба Шамуел – по сваку цену је 
желео мир са немачким царем. Своју намеру је показао тако што 
је немачке заробљенике пустио кући. 

ВЛАДАВИНА КРАЉА ШАЛАМОНА (Salamon / Сaломон, 1063–
1074) Крајем 1063, након Белине смрти, Шаламон је у Фехерва-
ру крунисан за краља. Нови владар није постао вазал римско-
немачког цара. Одржавани су добросуседски односи. Следеће 
године је регулисан однос и између Шаламона и Гезе, Белиног
старијег сина: Геза је добио војводство, а заузврат је Шала-
мона признао за краља.
 Почетком седамдесетих година XI века погоршан je њихов од-
нос. На Гезиној страни од почетка је стајао његов млађи брат Лас-
ло, који је био чувени витез.
 Оружани сукоб је био неизбежан. Године 1074, у бици код 
Мођорода (Мogyoród), Геза и Ласло су са помоћним чешко-мо-
равским трупама однели победу над Шаламоновом – претежно 
немачком – војском. 

ЈАЧАЈУ ВЕЗЕ СА ВИЗАНТИЈОМ Папа је био вољан призна-
ти владавину Гезе I, кojи je дошао на власт против воље римско-
немачког цара, али је тражио вазалну заклетву од њега. Геза I (I. 
Géza, 1074–1077) није био вољан постати папиним вазалом. Об-
ратио се Византинцима. Царство Ромеја је била та међународ-
на сила која је и без успостављања вазалства признала његово 
краљевство. 

Гроб краља Андраша I у доњем храму бене дик -
тинске опатије у Тухању

Борба Ласла са узким витезом. Зидна слика из ри-
мокатоличке цркве у Какашломницу (Kakaslomnic 
/ Vel’ká Lomnica). Над номадима (Печенези и Узи), 
који су упали на територију Угарске, принц Ласло 
је 1068. однео велику победу код Керлеша у Ер-
дељу. Легенда каже да је током битке ослободио 
и једну отету мађарску девојку. Ласло је узког ви-

теза убио у двобоју 

Слика угарског краља Гезе са доњег дела Све-
те круне (Szent Korona), са такозване „грчке кру-
не” (corona graeca). Њу је Геза примио од визан-
тијског цара

Зашто Геза беше популаран на византијском двору?

1. Које друштвене супротности и који елементи политичке власти су одговорни што су се у Угарској у XI 
веку усталиле унутрашње борбе?

2. Како су се унутрашњи сукоби одразили на спољнополитички положај државе?
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14. Владавина Ласла I Светог 
и Калмана Кењвеша

НОВИ ВЛАДАР И ПРЕТЕНДЕНТ НА ПРЕСТО Нaкoн Гeзи-
не смрти на престо је ступио његов млађи брат Ласло I Свети (I. 
Szent László / Ладислав I Свети, 1077–1095). Шаламон, потиснут 
у западне области државе, није се одрекао престола. Иза њега 
је стајао цар Хајнрих IV, који је чекао погодан тренутак да до-
вођењем Шаломона на престо потчини целу Угарску, тј. доведе 
је у вазални положај.

СПОЉНА ПОЛИТИКА ЛАСЛА I Чињеница да је Шаламона 
подржавао немачки цар уветовала је спољну политику Ласла I, 
и у борби цара и папе подржавао је папство. Да би изоловао 
Шаламона и његову потпору, Ласло је склопио војни савез са 
противкраљем Хајнриха IV (1078). Незадовољни Шаломон је, 
међутим, више пута покушао да се домогне краљевске власти, 
али сваки пут је доживео пораз. Преминуо је 1087.

КАНОНИЗАЦИЈА ПРВИХ УГАРСКИХ СВЕТИТЕ ЉА (1083)
Прошло је четири деценије од смрти Иштвана Светог а ред и мир 
у држави је малтене сваке године ремећен. Канонизација првих 
угарских светитеља – а иницијатива је потекла од Ласла – био је,
у ствари, сигнал и за државу и за иностранство да ће Угарска,
упркос искушењима кроз која је пролазила – остати хришћанска 
земља. Има своје светитеље и Ласлова држава је настављач „сен-
тиштвановске“ државе. Краљ Ласло је прогласио светитељем све 
оне које је народ одавно поштовао: краља Иштвана I и принца 
Имреа, и два испосника Зоерард-Андраша и Бенедека (Zoerard-
András és Benedek), oдносно бискупа Гелерта.

� Као што је и био обичај у то време, канонизација светитеља је оба-
вљена на свечан начин, „подизањем“ и поновним сахрањивањем посмрт-
них остатака. У периоду од неколико месеци, које је протекло између воз-

„Знате да испред човека не бежим, али ово није 
човек, јер га штите ватрени мачеви.”
Рече Шаламон о Ласлу Светом – из „Кепеш Кро-
нике“

„Сматрамо да ти је познато да Угарскa, по при-
меру осталих племенитих држава, мора оста-
ти у положају властите слободе, не може бити 
потчињена краљевима других држава, него само 
светој римокатоличкој цркви, која своје поданике 
не сматра слугама, него их као своју децу гледа. 
А пошто ти је рођак [Шаламон] државу узурпи-
рао, тражећи је од немачког краља, а не од папе, 
верујемо да је његова владавина прекинута Бо-
жијом вољом. Сада када је власт дошла у Твоје 
руке, опомињемо те да водиш рачуна о цркви.”
Писмо папе Гргура VII Ласлу Светом. Ласло је 
морао да заузме став у борби око инвеституре 

Архитектонска скица култног места Иштвана Све-
тог. Реконструкција археолога Алана Кралован-
ског (Kralovánszky Alán). Грађевина је подигнута 
1083. године у Фехервару, поводом светитеље-
ве канонизације 

Ко је могао бити проглашен светитељем? И заш-
то је значајан култ светитеља?

Света десница (Szent Jobb). Римокатоличка 
црква сматра светом реликвијом (мошти) мумни-
фицирану десну шаку првог угарског краља. Ве-
роватно је тако сачувана што је у саркофагу, који 
је чуван у секешфехерварској базилици, тај део 
тела дошао у додир са врућим ваздухом. Света 
десница се данас чува у будимпештанској бази-

лици, која је посвећена Иштвану Светом
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движења Иштвана I (Szent István testének felemelése) и поновног свечаног 
сахрањивања, у фехерварској базилици је изграђено култно место – крипта 
са олтаром – за земне остатке светог краља. Његове мошти су ходочасни-
ци могли да погледају кроз прозорчиће на крипти. 
 Отварање нових ходочасних места имало је и свој привредни значај: по-
ред ходочасничких путева живнула је трговина. 

„ПОКРЕТ ЛУТАЛИЦА” Немачки напади, побуне пагана, бор-
бе за престо, нису прошле без последица: у већем делу државе
владала је несигурност и замршене прилике.
 Брза изградња властелинстава у другој половини XI века до-
вела је до сличних последица. Много слободних, сиромаш-
них људи покушало је да бежећи избегне судбину, тј. да их на 
властелинствима не укмете. Слуге су бежале у групама у нади 
да ће наћи властелина код кога су бољи услови живота. Ове „лу-
талице” су због немаштине и преживљавања почеле красти. 

ЗАКОНИ ЛАСЛА I (СВЕТОГ) За време владавине Ласла I 
(Светог) донето је доста закона под владаревим вођством. Он 
се првенствено руководио стварним стањем, а намера му је била 
да обузда атак на приватну својину.
 Најстроже је кажњавана крађа: ако је слободан човек украо 
вредност већу од десет динара (цена једне кокошке), одузета му 
је сва имовина, а лопов погубљен. Ако је слуга украо вредност 
(већу) од шест динара, лишен је очног вида. 
 Законодавство је сматрало важним да се потисне „покрет 
луталица“, заправо да се предухитре крађе. Била је забрањена 
сарадња са бегунцима. Они који су ухваћени на територији жу-
паније утамничени су у жупанијској тврђави. 
 Закон је кажњавао и благе судије, тако се хтело спречити уп-
ливисање на судије и мито. „Aко судија не одсече нос робу или 
слободног човека не обеси, нека му све пропадне сем синова и 
кћери, а судијa нека буде продат (у ропство).”
 Данас је већ тешко замислити да у ондашњем правосуђу оп-
тужбу није требало доказати, него оптуженик се сам морао бра-
нити. Оптуженик је једино могао да се узда у божји суд. 

� Код божјег суда сматрано је да Господ помаже добре и праведне, а 
грешне открива и кажњава. Зато је пробама („vízpróba”, „tűzpróba”) дата 
прилика да се искаже Божја воља. Ова кушања су за окривљеног обично 
била кобна. Али јавно кушање на многе је деловало застрашујуће.

 Продају украдених ствари краљева одредба је покушала спре-
чити забраном пазарења ван тргова. На трговима, како се да 
видети из законског члана, купопродаја је била под контролом,
украдена роба је брзо откривена.

Краљ је настојао да сређује (и) црквене прилике. Међу тзв. 
црквеним законима јесте и овај: свештеников први брак је за-
конит – истовремено католичанство је заговарало целибат. Опат 
(старешина католичког самостана) стављен је под бискупску уп-
раву – тј. у Угарској није се у свему придржавало одредби кли-
нијевске реформе. 

„Ако нека особа почини крађу и побегне у храм, 
нека постане слуга тог храма у ком је потражио 
уточиште. [Ако црква не жели да ту особу задржи 
као свог слугу] нека се прода у туђу државу, а ако 
се после врати, нека му се избоду очи.”

 „a) Ако слободан човек украде вредност од де-
сет динара, са свим својим иметком нека буде по-
губљен. Ако украде мању вредност, нека му се 
једно око ископа и нека буде осуђен према зако-
нима Иштвана Светог.

 б) Ако слуга украде вредност од шест дина-
ра, нека му се ископају оба ока; ако украде мању 
вредност, нека изгуби једно око, а што је украо, 
да његов господар врати двоструко.”

„Заклетвом смо одлучили, ако било ко од рођака 
првака (főember) украде вредност већу од вред-
ности једне кокошке, да га нико не сакрије или 
штити од наведених.”
Одломци из Ласлових закона

Негдашњи приказ божјег суда. Везани оптуженик 
би спуштен у воду. Након извесног времена изву-
коше га из воде – ако је (још) био жив, проглашен 

је невиним, и би пуштен на слободу 

„... грешан сам човек, јер овоземаљска власт се 
без највећих грехова не да упражњавати ...”
Одломак из писма Ласлa Светог упућеног опа-
ту самостана у Клинију 

„... имао је јаке руке, згодан лик, и као што је лав 
огромних шапа, и тела, тако и он се уздиже гла-
вом над осталима: обасут мноштвом дарова, већ 
и телесно би достојан краљевске круне.”
Одломак из „сентласлове“ легенде, која је нас-
тала око 1200. године
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�  НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЦРКВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ Краљ је водио ра-
чуна о наставку изградње црквене организације – започете под Иштваном 
Светим. Ласло је подигао Нађварад (Nagyvárad) – место које је добијало 
на значају – на ранг бискупије. Ласло је подстакао да се у бискупским мес-
тима организује стони каптол (székeskáptalan), а у осталим црквеним цен-
трима зборни каптол (társaskáptalan). Ту је школовано свештенство, кап-
толи (káptalan) игралo значајну улогу у издавању повеља.

ОСВАЈАЊЕ ХРВАТСКЕ У пролеће 1091. Ласло је Хрватску
- од великашких борби онемоћалу - прикључио Угарској. На 
чело Хрватске је поставио за владара принца Алмоша (Álmos 
herceg), Гезиног млађег сина. Ласло је основао бискупију са се-
диштем у Загребу. 

ЗАВАЂЕНИ СИНОВИ КРАЉА ГЕЗЕ I: КАЛМАН И АЛ-
МОШ Након Ласлове смрти крунисан је старији син Калман 
Кењвеш (Könyves Kálmán, Коломан Књижар, 1095–1116). Алмо-
шу је – да би његове владарске амбиције биле задовољене, до-
дељено војводство (hercegség / dukátus). Али заузврат се морао 
одрећи титуле хрватског краља. Раздор између круне (краљев-
ство) и мача (војводство) опет је био на дневном реду. 

ОСВАЈАЊЕ ДАЛМАЦИЈЕ Да Венеција припада Византији, 
признао је и Карло Велики. Византијски цар није спречио Калма-
ново освојање Далмације. (Далмација је историјска област, која 
се простире од Задра до Дубровника, и обухвата копнени део и 
стотинак острва на Јадранском мору.) 

Калман је 1102. крунисан за краља Хрватске и Далмаци је, 
а управу над тим територијама је поверио бану.

� ХАЛИЧ У Калмановој спољној политици важну улогу је играо и Халич, 
територија североисточно од Карпата. Пошто се распала руска држава, 
угарски краљ се на страни кијевског великог кнеза, који се борио за једин-
ство државе, умешао у тамошње борбе за престо. Међутим краљ Калман 
је доживео пораз (1099).

ОБРАЧУН С АЛМОШЕМ Док је Калман војевао у иностранству, 
амбициозни Алмош је стално дизао побуне против краља. 

Калман је више пута опростио свом млађем брату. Али на-
кон неке веће побуне једном за свагда је пресекао те опасне по-
кушаје: дао је ослепети и Алмоша и његовог синчића Белу. 

ЗАКОНИ КАЛМАНА КЕЊВЕША Калман – унаточ сталним 
Алмошевим сплеткама – желео је ред и мир у држави. Законик 
који је донет за време његове владавине имао је за циљ да регу-
лише црквени и државни живот Угарске. Тзв. црквени закони 
су штитили црквену имовину, обезбеђивали су црквену десетине 
(и од царина и из пореза), а крајњи циљ им је био подизање угледа 
цркве. Закон је био трпељив према првом браку бискупа и свеш-
теника, али им је забрањивао склапање брака по други пут. 

� Закон је нарочито наглашавао опште вредности хришћанских оби-
чаја тамо, где се још могло рачунати са упражњавањем паганских оби-
чаја. Један од чланова је изрекао забрану паганског начина сахрањивања: 
„хришћани се могу сахрањивати само поред цркве”. Закон „је разбио“ праз-
новерје о вампирима крвопијама: „О вештицама (striga), пошто оне и не 
постоје, да се не води никаква истрага.”

„Немалом радошћу се радујемо да је ваше Ве-
личанство по милости Божијој доведено на пре-
сто Угарске. Јер рекао је нама Одило, опат Еђе-
да Светог (Odilo, Szent Egyed apátja) да се међу 
световњацима истичеш науком о црквеним спи-
сима, и што још више приличи судској власти, по-
знајеш и свете каноне.”
Писмо папе Урбана II Калману Кењвешу. Касније 
се папа већ није тако повољно изјашњавао о 
угарском краљу

? На територији које данашње државе се нала-
зи негдашњи Халич?

„... краљ је ухватио принца и малог му сина Белу 
и дао је да их ослепе; и издао је налог да мали 
Бела буде кастриран. Али ко га је ослепео, побоја 
се Господа и изумирања краљевске куће: и ушко-
пи једно штене, и та муда однесе краљу.”
Одломак из „Кепеш Кронике“. Ослепљење прин-
ца Алмоша и сина му Беле

„а, Ако неко ко је оптужен за крађу побегне у 
цркву, то судимо да њега на основу тога још не 
можемо сматрати лоповом, него судија, са свеш-
тенством тог храма, нека га пита да ли је заис-
та крив или није.

„Када су му тело носили према Вараду, заспаше 
од умора и жалости. А (...) кола сама са његовим 
телом кренуше – без вуче – (путем) према Вара-
ду.” Легенда о Ласлу Светом. Илустрација из Ан-
жујског Легенгарија (Мagyar Anjou Legendárium, 

XIV век) 
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 Краљ је покушао потпомоћи асимилацију муслимана, који су 
тада у Угарској називани: böszörmények, izmaeliták. За места пре-
бивалишта јеврејске популације назначио је бискупска седишта, 
и добили су дозволу за стицање земљишних поседа. 
 У Сентласлово и Калманово доба већ је ушло у праксу да 
суђење на највишем нивоу обављају краљ и палатин.

УЧВРШЋИВАЊЕ ВЛАСТЕЛИНСТАВА Смањење бро  ја крађе 
значило је учвршћивање система властелинстава. Већина некада-
шњих слободних људи, сиромашни, који су живели на разним ни-
воима потчињености и слуге, сви они су, силом прилика, нашли 
своје место на властелинствима. Оне слободне људе који су били 
имућнији и нису се интегрисали на властелинства, закон је обаве-
зао да служе у војсци. 

15. Угарска у XII веку
УГАРСКО-ВИЗАНТИЈСКИ СУКОБИ Византијско царство је 
до XII века (поново) ојачало. Византијски цар је гајио васељен-
ске амбиције, тј. одлучио је да поново успостави јединство 
хришћанске цркве и да потчини Италију. У политичком инте-
ресу Краљевине Угарске стајало је да се придружи непријатељи-
ма царства Ромеја. 
 Иштван II (II. István / Стефан II, 1116–1131) – као и његов  отац, 
стајао је на папиној страни. И женио се из јужноиталијанске нор-

1. До каквих је промена дошло у периоду од долазка на престо Ласла I до смрти Калмана Кењвеша у привре-
ди, друштву, унутрашњој и спољној политици? 

2. Колико су те промене условљене Ласловим и Калмановим мерама, а у којој мери су независне од ових зна-
чајних личности?

 б, А ако он сам себе сматра кривим – зато што 
је побегао у храм, нека буде спасен од физичког 
кажњавања (ослепљења, сакаћења). 
 в, Aко пак каже да је крив, нека му се не ускра-
ти могућност за оправдавањем. Та околност да 
је побегао у цркву не може га спасити од горена-
ведених опасности.”

„Ако кo укрaде четвороножну животињу или неку 
другу свар исте вредности, или одећу од дваде-
сет динара, да му се суди као лопову.”
Одломци из Калманових закона

На основу датих одломака упоредимо Калмано-
ве са Ласловим законима. Из ког аспекта је при-
казан оптуженик? До каквих је промена дошло за 
казну крађе? У чему је разлика?

„Краљевска биста” из Калоче. Идеални краљев-
ски портрет од црвеног мермера, вероватно 
настао почетком XIII века, претпоставља се да 

је украшавао портал катедрале у Калочи 

?  Како се мењао статус Византије као велеси-
ле у периоду од VI до XII века? Како су се одвија-
ли угарско-византијски односи у периоду од IX 
до XII века?

Угарска између две царевине – средина XII столећа
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манске владарске породице, која је прихватила папско вазалство. 
У сукобу између Византије и Мађара угарски краљ  је дожи-
вео неуспех.

� Пошто Иштван II (син Калмана Кењвеша) није имао деце, издао је на-
лог да се пронађе син принца Алмоша. Овог сакриваше у Печвараду. Краљ 
је довео Белу у позицију, која приличи угледној особи. Оженио га је ћер-
ком српског великог жупана – који беше незадовољан византијском вла-
шћу – Јеленом (Ilona). 

ПРОДУБЉИВАЊЕ САРАДЊЕ Владавина Беле II Слепог (II. 
Vak Béla, 1131–1141) почела је тако што се краљ осветио  они ма који 
су га ослепили. Предање каже да је на иницијативу кра љице Јеле-
не на државном сабору у Араду посечено 68 Кал ма нових велика-
ша. Дошло је до заокрета у угарској спољној политици. Успоста-
вљени немачко-чешко-руски односи добро су функционисали на 
бази мирољубиве коегзистенције, а јачале су их и родбинске везе. 

УГАРСКА У СЕНЦИ ВИЗАНТИЈЕ Против Гезе II (II. Géza, 
1141–1162) – поткрaj његове влaдaвинe – побунише се ње гова два 
млађа брата. Византија је подржавала амбиције браће. Држава је 
само тако избегла веће зло што се Иштван III (III. István / Сте-
фан III, 1162–1172) – старији син рано преминулог Гезе II – на-
годио са византијским царем Манојлом Комнином (Komnenosz 
Manuel). Цар Манојло га је признао за владара, али је млађег
брата Белу морао послати на византијски двор. Тако је цару 
дата правна основа да се меша у угарска посла. Манојло је ина-
че сматрао себе надлежним у угарском пи тању јер му је бака 
била угарска принцеза – Пирошка / Ирена (Piroska / Eiréné), кћи 
Ласла Светог, коју је иначе византијска црква прогласила све-
титељком. Манојло, који тада још није добио сина, прогласио 
је Белу Aлексија (Béla-Alexiosz) за свог наследника. Хрватска, 
Далмација и Срем - историјско-географска област југоисточно 
од ушћа Драве до ушћа Саве у Дунав - прешли су у византијс-
ку надлежност.

УКИДАЊЕ ВИЗАНТИЈСКОГ УТИЦАЈА Краљ Иштван III пре-
минуо je млад. Тада се Бела помоћу византијског оруж ја – цар је 
у међувремену добио мушког потомка – вратио у Угарску. Принц је 
– након што је задобио наклоност папе – кру нисан за краља. 

Бела III (III. Béla, 1172–1196) након Манојлове смрти повра-
тио је Срем, Хрватску и Далмацију. Тако је краљ укинуо визан-
тијски утицај.

„Свом владару сви се покоравају, сматрајући 
грехом јавно супротстављање, и тако изазвану 
љутњу, исто тако и тајнa сашаптавањa ... од свих 
прихода две трећине следује краљевској ризни-
ци, само једна трећина је жупанова, и сем краља 
нико не сме ковати новац или убирати порез. Ако 
би неко од жупана владара и најмање увредио 
или ако би тиме био само неправедно оптужен, 
било који слуга и из нижих редова, који је пос-
лат са двора, иако њега (тј. жупана) окружују слу-
ге, тај би га сам зграбио, оковао, и на разна му-
чења одвукао ... владареву вољу сви сматрају 
праведном.”
Отон, бискуп од Фрејзинга (Оttó, freisingi püspök) 
о краљевској власти угарских владара. Прола-
зећи овуда са крсташима крајем XII века, изне-
нађујуће је деловало на њега ауторитет угар-
ског краља

?  Нa основу чега је бископ дошао до тог закључка? 

„Прваци Угарске ... када се заврши њихово саве-
товање, ради склапања примирја послаше посла-
нике: „Дај нам мир ... Нека се отцепи најплоднији 
део Угарске, земља коња, водоплавни Сирмион 
[Срем, историјко-географска област између Ду-
нава и Саве]: нека буде под твојим надлештвом 
и твојом влашћу.”
Византинац (Ankhialoszi Mikhaél) o угарско-ви-
зантијском мировном уговору из 1165. године.

Горњи део угарске Свете круне „латинска круна” 
(corona latina). Златна плоча, украшена драгим 
камењем и бисерима. У средини – Христ на прес-
толу; и још осам иконица са приказом апостола 
(вероватно их је био дванаест); са краја XII сто-
лећа. Када је од грчке и латинске круне саста-
вљена јединствена: „Sacra Corona”, засада је 

дискутабилно 
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КРАЉЕВСКА КАНЦЕЛАРИЈА На плану државне управе Бела 
III спровео je реформу од великог значаја. Наредио је да угово-
ри који су закључени пред владарем буду и написани. Осамдесе-
тих година XII века за издавање повеља организовао је нови 
уред: краљевску канцеларију. 
 Краљевске повеље срочио је нотар, а писар их је написао, па 
канцелар печатом оверио. Један од бележника тог уреда је био и 
магистер П (P mester) тј. Безимени (Anonymus), који беше аутор 
романизованог историјског дела: Gesta Hungarorum (Дела Мађа-
ра / A magyarok tettei).
 Почетком XIII столећа црквене институције (каптоли – зајед-
нице редовника) задовољавале су захтева које је донело доба 
развојем писмености. Издавали су повеље које су решавале 
најразличитије племићке предмете. Те повеље су као доказни ма-
теријал признаване и на краљевским судовима. То су постиг-
ли стављањем aутентичних печата. По својој делатности та мес-
та су називана места јавне вере (hiteleshelyek / loca credibilia).

ПОРАСТ СТАНОВНИШТВА – КОЛОНИЗАЦИЈА XII ВЕКА
Средином XII века територија Угарске – без Хрватске и Далмације 
– износила је 310.000 квадратних километара, а насељено је две 
трећине њене територије. Држава је бројала око два милиона ста-
новника. Број становништва се повећавао; страни досељеници, 
хоспеси: Италијани, Французи, Валонци, Саси, Шваби, Фламан-
ци, хрлили су према слабо настањеним, богатим пределима. 
Нарочито су значајни били Саси, који су се населили компактно, 
њихове енклаве су током времена у појединим историјским обла-
стима давале препознатљиве привредно-културне црте. Околина 
Сибиња (Szeben) и Бистрице (Beszterce) у Ердељу или Спишка 
(Szepesség) област у северној Угарској окружена рекама Хернад, 
Попрад, Дунајец – где су живели Ципсери (cipszer).

� Од средине XII века у Ердељ су немачки досељеници - који у почетку 
беху сељаци – пристигли у више таласа. После се развила саска кућна ра-
диност, јер Саси су донели са собом технику на завидном нивоу. Њихове 
средишње насеобине су израсле у тргове. Краљевске повластице свим 
саским заједницама су обезбеђивале самоуправу и правосуђе, односно 
ослободили су их феудалних дажбина. Саси су порез (држави) плаћали 
заједнички.

ПРИВРЕДА И ДРУШТВО Друштвено-економске карактерис-
тике раздобља Арпадоваца дошле су до пуног изражаја за време 
владавине Беле III. Тада је још три четвртине земљишта било 
у краљевом власништву. Друштвена структура краљевских по-
седа, тврђавски свет, тврђавски кметови, дворници, остала је од 
Иштвановог доба наовамо скоро неизмењена. 
 Преостали део обрадивог земљишта био је подељен између 
световног племства (15%) и цркве (10%).

Главни службеници су своја примања добијали не са својих 
приватних поседа него са службених добара. 
 Најнижи слој „мирске господе“ сачињавали су витези (miles). 
Они су оружјем служили краља, а имали су поседе ситне и 
средње величине.

Црквена добра су се повећавала и путем донаторства. Све-
товна господа је градила храмове, оснивала самостане и поклања-
да добра ради дотације.

Цар Манојло Комнин са царицом. Минијатура 
(илуминација) из друге половине XII века

„Овог мужа природа је даровала многим дарови-
ма, високим стасом, племенитим ликом; aкo дру-
го не би ни поседовао, самом отменошћу вла-
дарског погледа био би најдостојнији да буде 
владар.”
Ричард од Лондона (Londoni Richárd) о Бели III 
како примa крсташе

Естергом, унутрашње дворишре краљевске пала-
те, са прочељем дворске капеле и једним улазом 

у палату (последња четвртина XII столећа)

? У ком стилу је грађена палата?
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�  Властела је подизала храмове на својим властелинствима и зато их 
је сматрала приватном својином. То је највише доказивала тако што се у 
њима сахрањивала. 
 Владар и господа су радо примали редовнике из иностранства и све-
срдно су им пружали материјалну подршку при настањивању. Цистерцити
су свој први самостан основали за време владавине Гезе II. Премонтра-
ти су се још за врема Иштвана II доселили у Угарску. Витезови јовановци, 
који су истовремено чинили и монашки ред, доселили су се под Гезом II. 
А темплари су под Иштваном III добили дозволу за оснивање монашких 
заједница на угарским просторима.

ПОТЛАЧЕНО СТАНОВНИШТВО СВЕТОВНИХ И ЦРК-
ВЕНИХ ВЛАСТЕЛИНСТАВА На мајурима световних посе-
да кулучио је – без куће и осталих некретнина – народ који је 
имао статус слуга (szolgák). Њихово радно место се налазило у 
дворишту властелинства. Црквене слуге су располагале самос-
талним газдинством (кућа, земљиште, средства за рад). Слуге су 
груписане по томе кaкве дажбине су били дужни давати својим 
господарима. 

� На питање како је живео народ у својству слуга и још они малоброј-
ни слободни археологија нам пружа одговор. Кости животиња сачуване из 
тог доба, у 51–58% јесу марвенске. Историчари су на основу тога закљу-
чили да је у XII столећу унутар пољопривреде земљорадња имала прио-
ритет и да је рогата стока коришћена за тегљење. Земљиште је обрађи-
вано по систему дивљег тла (vadtalajváltó rendszer): један део земљишта 
је ђубрен сточним гнојивом, торина (trágyázott föld) коришћена je за орани-
цу (остало је лежало на парлогу). Када се ораница истрошила, узели су да 
обрађују нови део торине.

У XII веку започело је формирање села у месту, дакле ста-
новници се више нису селили као што је то чињено раније. Та 
села су обично била окружена јарком. Куће су подизане несис-
тематски, петочлане породице су живеле или у земуницама или 
у скромним „надземним“ кућама. Број становника тих села у XII 
веку варирао је између 100 и 200 особа. У то време у Угарској
сесије још нису биле одвојене: кметови су хатар обрађивали
заједнички. 

ПОЧЕЦИ РАЗВИТКА ГРАДОВА У УГАРСКОЈ До битних про-
мена у режиму сајмова дошло је за време владавине Беле I, тада 
је субота постала пазарни дан. На тим пијацама се продавала 
стока, жито и сточни производи. 
 Пример Фехервара (Fehérvár) показује нам да ће утврђена мес-
та убудуће још играти значајну улогу. Претежно страни станов-
ници Фехервара од Иштвана III добили су важне повластице
(слободан избор судије и пороте, и били су ослобођени плаћања 
царина).

1. Зашто је Византија у XII столећу била најопаснији сусед Угарске? Након којих промена је раскрштено са ви-
зантијским утицајем?

2. Како су се одражавале на унутрашњу политику империјалне тежње византијских царева?
3. До каквих је важних друштвенополитичких промена дошло у XII веку? Како се то одразило на краљевску 

власт?

„Зато и ми у небеској ризници желимо сакупи-
ти благо, и гоњени страшћу великодушности, ма-
настиру Светог Мрате, који се налази на светом 
брду Паноније, за монахе који тамо живе богоу-
годним животом, поклањамо три слободна бро-
да који превозе со.”
Привилигија краља Беле III (1192) на превоз 
соли 

?  Нa којим местима беху подигнути први угар-
ски градови? Ком типу градова су припадали?
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16. Ново уређење

НОВИ НАЧИН ДОТАЦИЈЕ И ЊЕЊЕ ПОСЛЕДИЦЕ Након 
дугог и нестрпљивог чекања Андраш II домогао сe престола. За 
време Андрашеве владавине (II. András / Aндрија II, 1205–1235) 
краљеви главни службеници су примали нове дохотке. Они су 
присилили свог господара на нову политику додељивања поседа, 
на увођење „нових институција”. До тада су наплаћиване њихо-
ве услуге. Од тада – по краљевој милости – већину својих при-
хода добијали су са поклоњених им поседа. Важно је знати да 
то више нису били феуди нeгo поседи који су прешли у трајно 
власништво заслужних особа.
 Та нова политика (додељивања поседа) имала је многоброј-
не негативне последице. У неким жупанијама како није оста-
ло више краљевских поседа, тако није остало ни тврђавског 
земљишта. Све је прешло у властелинство барона као „плата“ 
за „државну службу“. Тврђавске жупаније су изгубиле основу 
свог опстанка.

� АВЕРЗИЈА ПРЕМА КРАЉИЧИНОЈ НЕМАЧКОЈ СВИТИ Немачка својта 
Андраша II краљичина свита буквално је опсела краљевски двор. Немци 
су захваљујући краљевској даровнини већ и у унутрашњошти били при-
сустни. 
 Године 1213. када је краљ напао Халич, група барона се обрачунала са 
краљицом и њеном свитом. Гертруда од Мерана (Меránói Gertrúd), кoja је 
убијена, сахрањена је у Пилишсенткересту (Pilisszentkereszt), у близини 
пилишке шуме, где је и извршен атентат. Вођа завереника бан Банк није 
кажњен. Место њега у атентату учествовао је његов зет. Андраш II морао 
је добро да размисли о мери кажњавања да не изгуби присталице. Ипак, 
број његових присталица из дана у дан се смањивао. 

НАДОКНАДА ПРИХОДА Отуђивањем краљевских поседа
световна властела је примала оне приходе који су раније припа-
дали владару. Aндраш II био je лишен знатних прихода. Да то 
некако надокнади, кварењем новца, покушао је доћи до прихо-
да, што је значило следеће: повремено је у оптицај пуштена нова 

Имре, старији син Беле III. Нaкон Белине смрти 
он је наследио престо (Imre, 1196–1204). Млађи 
син Андраш добио је велико богатство да би мо-
гао водити крсташки поход у Свету земљу. Међу-
тим, Андраш је помоћу тог богатства поткупљи-
вао присталице, загорчавајући тако братову 
владавину. Низали су се сукоби, па театрална 
измирења. И на крају је победио Имре. Међутим, 
он је умро у осмој години своје владавине; насле-
дио га је синчић, који је ускоро преминуо. Тако 
се остварио Андрашев сан – коначно је постао 

владар.

?  Где се налази Меранија? Одакле долази на-
зив области?

?  Како то да је присуство странаца на угар-
ском двору представљало проблем у Андраше-
вом добу, а раније, рецимо за време Иштвана 
Светог није?

На минијатури псалтира из XIII вeкa приказани су 
ликови Андраша и Гертруде. Књига је илумини-

рана у Доњој Саксонији

Реконструкција мраморног саркофага краљице Гертруде, од делова нађе-
них на локацији пилишсенткерестске опатије. (Гроб са лежећом фигуром 

– грисантом, из 1220. године)
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монета, а стара је морала да се мења за нову. Међутим, краље-
ва мењачница давала је мању количину нових пара за старе. Ис-
товремено – а то се дешавало често – нова монета је садржавала 
мање племенитог метала од прописаног и тако јој се и вредност 
смањивала. Добит краљевске ризнице се назива користом ко-
море (kamara haszna / lоcrum camarae). Кварење новца, међутим, 
на дуге стазе није значило право решење.
 Андраш је убирање неких регалија (владарска, крунска пра-
ва) дао под закуп: царине, таксе итд. Тиме је толико живнуо нов-
чани промет да се малтене – у том погледу – Угарска приближила 
Западу. Закупци краљевских комора су краљу годишње у јед-
ној суми плаћали закупнину.

„ПОКРЕТ ЗЛАТНЕ БУЛЕ” Краљ је ускоро добио знатну опо-
зицију, чије групе доста тачно могу да се одреде. Давање комо-
ре соли под закуп нарочито је вређало интересе цркве. Она је 
раније – с том повластицом, добијеном од краља – била једини 
корисник од промета соли. Црква је и зато била кивна на нове 
закупце – муслимане и Јевреје. И стално се замерала краљу на 
економској политици.
 Они барони који нису добили даровнине постали су прис-
талице старог поретка. И стварно су се забринули када су виде-
ли како опада краљева моћ. Ти барони су се окупили око Андра-
шевог сина принца Беле.
 Увођење „нових институција” није погодовало ни оним сит-
ним ни средњим поседницима који су идући у краљеву војску 
једино служили владару, као врхомном оружнику. Ови слобод-
ни људи су себе називали краљеве слуге / сервијенти (a király 
szolgái / szerviensek). У спорном случају судио им је краљ. Њи-
хов покрет је био уперен против барона који су као добитни-
ци новог уређења појачали своју власт и угрожавали самостал-
ност сервијената. Наступ ових последњих добио је на значају 
када су се удружили са оштећеним „тврђављанима”.

Тврђавски кметови и тврђавски свет – којима је претила 
опасност да ће склизнути у нижи друштвени слој – такође су се 
супротставили краљу и оштро су негодовали против поделе 
тврђавских поседа.

(МАЂАРСКА) ЗЛАТНА БУЛА Они који нису били сагласни са 
новим уређењем постигли су резултате када су барони, који су 
били за стари поредак – истиснули из власти Андрашеве (нове) 
присталице и присилили краља да изда Златну булу.
 Златна була је златопечатна повеља (хрисовуља), која садр-
жи 31 члан. Краљ је дао написмено да убудуће неће даље по-
клањати краљевске поседе. Даље стоји: странцима не може 
бити додељен земљишни посед, а државну службу могу доби-

„Нaјбоља мера даровања је безмерност. (Az 
adományozó legjobb mértéke a mértéktelenség.)”
Андраш II o даровању поседа

?  Андрашу се чинило повољнијим давање ре-
галија под закуп него директно убирање прихо-
да. Шта се да закључити на основу тога о раз-
вијености привреде? 

„1. Одређујемо да смо дужни сваке године на 
благдан Светога краља, ако нисмо пречим 
послом или болешћу спречени, у Секешфех-
ервару одржати суд. Па ако не будемо могли 
тамо, биће онда без сумње место нас пала-
тин и он ће уместо нас преслушавати парни-
це; а сви сервијенти који хоће могу онде сло-
бодно доћи на суд. 

 2. Желимо такође да ни ми ни потомци наши 
никада не затварају нити упропаштавају сер-
вијенте неком моћнику за вољу, ако их пре не 
позову пред суд и ако им редовним судским 
поступком не докажу кривицу.

 3. Исто тако од имања сервијената нећемо дати 
утеривати никаква пореза ни намета сло-
бодњачкога, у куће и селишта сервијената 
нећемо свраћати, само ако нас позову. А и 
од црквених поданика нећемо уопште никак-
ве порезе убирати.

 4. Ако неки сервијент умре без сина, једну четвр-
тину поседа нека наследи његова кћи, о ос-
талим нека располаже како му је драго. А 
ако због изненадне смрти не може предузети 
мере, нека га наследе рођаци који су најбли-
жи. А ако нема братство, његова добра ће 
постати краљев посед. […]

 7. Ако краљ усхтедне војску изван државе по-
вести, не морају с њим поћи сервијенти, осим 
на његов трошак. А после повратка нека их не 
глоби зато што нису били на војсци. Ако ипак 
на земљу удари војска непријатељска, морају 
сви скупа поћи [...]

19. Тврђавске кметове сачувати у слободама на-
ређених још од Светог краља. Такође и госте, 
из било ког братства да су, од почетка их тре-
ба држати у слободама које су њима доз-
вољене .[...]

20. Десетина нека се не плаћа у сребру него оним 
чим земља роди, вином или житом; одупру ли 
се томе бискупи, нећемо бити уз њих.

22. Свиње наше у шумама и на ливадама сер-
вијената да не пасу без њихове дозволе. [...]

24. Коморски жупани, ковачи новца, службени-
ци соли (sótisztek), цариници, земаљски пле-
мићи, не могу бити муслимани и Јевреји [...]

26. Посед се не сме даровати странцу. Ако је до-
шло до тога или су те поседе продали, треба 

Друштвене групације које су учествовале у покрету Златне буле 
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ти само одобрењем краљевског савета. И црквени великодостој-
ници су могли бити задовољни. Од сада је забрањено да на челу 
комора стоје муслимани или Јевреји.
 Златна була је сревијентима јамчила неплаћање пореза и осло-
бодила их је правне надлежности жупана. Документ је тачно од-
редио врсту војне службе сервијената.
 Златна була је потврдила повластице тврђавских кметова и 
хоспеса.
 Одредбе Андраша II, међутим, садржавале су и противцркве-
не мере, нпр. забрањено је да црква десетину тражи у новцу. 
 На крају у Златној булу је изречено да је законито супротста-
вљање племства владару ако овај прекрши закон. Та чувена 
клаузула је названа: отпор и противљење (ellenállási záradék). 
Златна була Андраша II спада у ред сличних западноевропских 
правних докумената. И у угарском правном спису јавља се ми-
сао да краљева власт није неограничена. 

� САСИ, СЕКЕЉИ Краљ и његово окружење, које је било вољно да се 
проблеми решавају правним путем, 1224. издало је ердељским Сасима по-
вељу привилегија (Andreanum). Тим правним актом ердељске немачке хос-
песе краљ је ставио под надлежност сибињског жупана. Мађари-Секељи
(székely-magyarok) – који су поред Саса такође живели у јужном Ердељу, 
краљевом одлуком су пресељени у југоисточне области Ердеља. Тако 
су измакли контроли сибињског жупана. Секељи су као војнички елемент 
били ослобођени феудалних дажбина. Њихова војна снага се састојала од 
лаке коњице и пешадије. 

ПРЕЛАТИ, ОПОЗИЦИЈА АНДРАША II Након издавања Златне 
буле корисници реформи опет су се вратили на власт. Великаши – 
како су то угарски прелати пренели папи – нису штедели чак ни 
цркву. Зато је прелатска опозиција 1231. израдила да се потврди 
Златна була. У другој верзији Златне буле има одступања у од-
носу на прву, нпр. повећан је број црквених повластица. Године 
1233. у споразуму код Берега (beregi egyezmény) црква је искам-
чила још неке повластице.

УГАРСКА НА ПОЧЕТКУ НОВОГ РАЗДОБЉА До времена 
Белe III друштвенополитичко уређење арпадовске државе почи-
вало је на сентиштвановским основама. За време владавине Ан-
драша II стара управа се распала и настала је нова. Промене
које су се тада одиграле у Угарској краљевству појачале су за-
падноевропски карактер развој средњовековне Мађарске др-
жаве.

1. Из којих друштвенополитичких разлога је Андраш II поделио краљевске поседе?
2. Како су реаговали различити слојеви угарског друштва на поделу краљевског поседа и поклањања чак читавих 

краљевских жупанија?
3. Како бисмо могли вредновати политику Андраша II с аспекта развоја државе?

дозволити становницима (ове) државе да те 
поседе откупе. [...]

31. А да би ова наша одредба вредела за време 
нашега владања и наших наследника, у сва 
времена, дадосмо је написати у седам при-
мерака и потврдити нашим златним печатом 
тако да се један примерак пошаље господи-
ну папи да га унесе међу списе своје, седми 
код палатина који већ буде. Тај нека има ваз-
да пред очима повељу и нека сам ни о чему 
не одступа од реченога и нека не да да краљ 
или племићи или други одступају.”

Одломци из (угарске) „Златне буле“ 

?  Анализа документа: О којим се друштвеним 
слојевима говори у Златној були? Какав је њихов 
статус? Које су њихове жалбе? На које жалбе је 
краљ дао обећање да ће их решити? Који слојеви 
су добили највише повластица, а чији интереси 
нису довољно заштићени? Шта се на основу до-
кумента да закључити о привредном развоју др-
жаве? Како повеља назива разне слојеве нотаби-
литета? Која промена је регистрована у Златној 
булу на релацији краљ племство?

Aндрашев лик на печату Златне буле. Ова из-
нуђена повеља садржи одредбе – први пут у ис-
торији Угарске – које ограничавају краљевску 

власт

„Нећемо разрезати никакав порез, нити lucrum 
camarae, нећемо убирати од клира, и против њи-
хових привилегија, ако располажу са таквима, на-
мерно нећемо делати.”
Одломак из споразума у Берегу (30. август 
1233) – црквена лица су потпуно ослобођена 
од плаћања пореза
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17. Најезда Татара
НАСТОЈАЊЕ ПОНОВНОГ УСПОСТАВЉАЊА НЕОГРАНИ-
ЧЕНЕ КРАЉЕВСКЕ ВЛАСТИ Принц Бела, син убијене краљи-
це Гертруде, опадање краљевске власти је тумачио слабошћу свог 
оца. Дошавши на престо, желео је повратити владарев углед.
Бела IV (IV. Béla, 1235–1270) започео је владавину тако што је 
издао налог за ослепљење палатина Денеша (Dénes) – оданe прис-
талице преминулог краља.

� Наводно, краљева трећа супруга – када је Андраш већ био болестан 
– са палатином је начинила прељубу. Краљева удовица, која је очекива-
ла дете, морала је да бежи из државе. Њен син је рођен у Немачкој, а ње-
гов син ће под именом Андраш III постати последњи угарски владар из ди-
настије Арпадоваца.

 Мржња коју су корисници „нове институције” осећали према 
Бели IV временом је прешла и на остале представнике световних 
великаша. Нови краљ је пред свима доказивао своју власт. Исто-
времено су краљеви повереници обилазили државу и одузима-
ли поседе, које су власници раније добили у трајни посед, и 
ин тегрисали их у поново успостављени систем краљевских 
твр ђава. 

� Бела није дозволио да у његовом присуству барони седну. Зато је дао 
да се спале столице краљевских саветодаваца. Донео је одлуку да се пар-
нице на краљевском двору могу решавати само путем достављања мол-
би, тј. забранио је великашима да усмено излажу своје молбе. Последи-
ца тога је била да се пред краља могло изаћи само након потражње код 
канцелара. Није постојала више директна веза, него само одмерено ре-
шавање послова. 

КУМАНИ, ПУТ ФРАТРА ЈУЛИЈАНА, ОПАСНОСТ ОД ТА-
ТАРА Након катастрофалног пораза, који су претрпели поред 
реке Калке (1223) од Татара, Кумани су били вољни да приме 
хришћанство. Уздали су се у помоћ угрожених западних земаља. 
На куманским територијама је основано неколико бискупија, где 
је с успехом вршен мисионарски рад. Још крајем владавине Ан-
драша II – о трошку принца Беле, четири доминиканска редов-
ника су кренула да потраже Мађаре који су остали на Истоку.  
Мађарска црква је у ширењу хришћанства полагала велике наде 
у те Мађаре.

� Принц Бела и његови саветници, прелиставајући старе књиге, дошли 
су до сазнања „о источним Мађарима” и њиховој постојбини. Највише по-
датака о томе су нашли у историјском делу – које су истраживачи назва-
ли: Прагеста (Ősgesta) – која је настала у другој половини XI века, али 
током векова је изгубљено. (Геста је врста историјског дела, која је карак-
теристична за рани средњи век. Приказује најранију прошлост неког наро-
да, а писана је у облику романа.)

 Од четворице редовника путовање је преживео само Јулијан
(Julianus). Пут се чинио бесконачним, али крајем 1236. вратио се 
у Угарску. Вести које је донео биле су веома важне: на средњем 
току Волге нашао је Источне Мађаре (keleti magyarok).
 Радост успеха, међутим, била је помућена, Јулијан је донео 
вести и о татарској опасности. „... татарска војска ... намерава на-
пас ти Немачку” – стоји код доминиканског редовника, који је за-
бележио Јулијанов извештај. Јулијан је с правом звонио на узбу-

?  Продискутујте о томе колико је Бела био у 
праву када је главни проблем видео у начину вла-
давине свог оца. 

„Други разлог мржње између Беле и Мађара. Ка-
да је Белин отац Андраш, чија владавина је ос-
тала у добром сећању, платио животом порез 
смрти, тада је краљ Бела са великашима и пле-
мићима одмах отишао у краљевски град Фехер-
вар, и по обичају крунисао га је краљевском кру-
ном острогонски надбискуп, а прво што је учинио 
било је да протера неколико великаша, који су 
раније – наспрам њега, били на страни његовог 
оца; остале – које је могао – утамничио је; а од 
оних са највиших положаја палатина Денеша је 
лишио очног вида. Донео је и неке одлуке, и на-
редио је нека се обзнани да државу треба очисти-
ти од злих људи, којих је било много. Да потисне 
дрскост баронску, наредио је да нико у његовом 
присуству не сме сести – изузев принчева, над-
бискупа и бискупа – и нека буде кажњен одгова-
рајућом казном. Истовремено је дао спалити сто-
лице барона (...). Рођаци прогнаних и пријатељи 
ухапшених, који су страховали за своју будућност 
– сматрали су то великим ударцем. То је изазва-
ло саблазан међу њима.”
Одломак из дела „Carmen miserabile“. Рогерије 
пореклом јужноиталијански клерикалац, који је 
страхоте најезде Татара преживео у својству 
варадинског свештеника. (Неко време је био у та-
тарском заробљеништву, али се успео извући.)

„Нашао их је поред велике реке Итил (Волга). 
Они када су га видели, и разумели, да је Мађар 
хриш ћанин, веома су се обрадовали његовом до-
ласку. Водили су га по својим домовима и сели-
ма, и подробно су се распитивали о краљу и др-
жави, који су били из исте крви као и они сами. 
Би ло шта да им је рекао о вери или о осталом, 
најпажљивије би га слушали. Зато што им је језик 
потпуно мађарски; разумели су га, као што је и 
он њих.”
Извештај са Јулијановог првог путовања. О на-
лажењу прапостојбине
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ну, доносећи црне вести. Татари су већ у години његовог повратка 
опустошили земљу источних Мађара.
 Кнез Кумана Кетењ (Kötöny) од Беле IV тражио је дозволу да 
се склони у Угарску. Када ју је добио, преселило се са 40.000 Ку-
мана. Истовремено татарски ратници већ су опседали слабе зи-
дове – заправо ограду од коља – града Кијева.

� Војним операцијама је руководио Џингис-канов унук Бату-кан. Монгол-
ско царство је тада већ било подељено. Од доњег тока Дунава до Кавка-
за и до Каспијског мора, тј. западним делом царства, управљали су Ба-
туови наследници. Западни део је, међутим, био потчињен источном делу 
царства, пошто је монголска теорија о држави претпостављала заједнич-
ку владавину два крила.

� АВЕРЗИЈА ПРЕМА КУМАНИМА Бела IV теритотију – на којој су се моглу 
настанити Кумани - назначио је на Алфелду. Тим добрим ратницима на-
меравао је осигурати војну превласт над домаћом опозицијом. Кумани су, 
међутим, упражњавали номадско сточарство, своја стада су напасали не-
зависно од утврђених граница поседа. Како је савременик Рогерије запи-
сао: „имајући безброј крда говеда, нанели су озбиљне губитке Мађарима у 
испаши, усевима, баштама, воћњацима, виноградима и осталој имовини”. 
Зато их је окруживала општа аверзија. Бела IV био је приморан да њиховог 
кнеза стави под контролу. Кетењ је са породицом пресељен у Пешту, где 
је, у близини данашњег Вигадоа, у двоспратној палати био под присмотром. 

ВОЈНЕ ПРИЛИКЕ УГАРСКЕ УОЧИ НАЈЕЗДЕ ТАТАРА Држа-
ва није оскудевала у утврђењима, сазданим од камена, које је мо-
гла добро бранити. Трвђаве су, међутим, у Угарској биле неравно-
мерно распоређене. На Дунантули, нарочито на западној граници, 
било их је више. Западну границу је бранило близу 20 тврђава. 
 Пошто је Бела IV обуставио безмерно додељивање тврђавс-
ке земље, уживао је наклоност војних елемената који су слу-
жили у тврђавама, као и подршку краљевских сервијената.
Међу борцима које је могао мобилисати били су „сви они које на-
зивају краљевским сервијентима, сви тврђавски војници” – беле-
жи Рогерије (Rogerius). 

ПОЧЕТАК ТАТАРСКОГ НАПАДА Татари су након освајања 
Кијева (1240) планирали да прегазе Угарску. Нападали су из три 
правца. Једна њихова војска је заобишла Карпате и са северозапа-
да упала у државу, друга се приближавала из правца Ердеља. Глав-
нина војске се пробијала кроз кланац Верецке – разбивши трупе 
палатина. Та предходница је убрзо стигла у близину Пеште. 

� Из те татарске претходнице заробио је неколицину, аустријски принц 
Фридрих Бабенберг (Babenberg Frigyes), који је у међувремену стигао у 
Пешту. Он је сматрао да је тим подвигом довољно помогао угарском краљу, 
те је напустио државу. 

 Становници Пеште су вест о неуспеху палатинових трупа до-
чекали са неверицом. Угарска је током протекла два столећа са 
страним завојевачима увек успешно изашла на крај. Мађари и 
Немци, привикнути на победе, тражили су разлог пораза. Тако су 
посумњали у Кумане да сарађују са Татарима. А њиховог кнеза 
су, оружаници, који су се сакупљали у Пешти, убили (заклали). 
 Погибија куманског кнеза довела је до озбиљних последица. 
Кумани, жељни освете, препречили су пут војсци, коју је краљ 
мобилисао да стигне у Пешту. И пустошећи, пљачкајући, пов-
лачећи се према југу, напустили су државу. 

„Али да бих вас известио о њиховом начину бор-
бе, кажу да стреле избацују даље него остали 
народи. При првом окршају као да и не гађају 
стрелама, већ се чини да пада киша од стрела. 
Мачем и копљем не рукују тако добро. У њиховој 
војсци на челу сваке десеторице стоји по један 
Татарин, а изнад сто (ратника) капетан. Зато чине 
то лукавство да их шпијуни не уходе.”
Извештај са Јулијановог другог путовања 
(1238). Начин борбе Татара

„Знам да си богат и моћан краљ, имаш много 
војске и сам управљаш великом државом. Зато 
ти се тешко добровољно потчинити мени; но ипак 
било би боље и корисније када би се добровољ-
но покорио мени. Штавише, дознао сам да моје 
куманске слуге држиш под заштитом. Зато опо-
мињем те да их убудуће не држиш код себе и 
због њих не долазиш у сукоб са мном. Њима је 
лакше побећи него теби, пошто немају куће, лу-
тају са шаторима, можда и могу побећи, али ти 
који живиш у кућама, који поседујеш тврђаве и 
градове, како ћеш побећи из мојих руку?”
Бату-каново писмо упућено Бели IV

?  Како писмо осликава сусрет различитих кул-
тура?

Улазак Татара. Пејзаж са стеном, шест татарских 
коњаника прогони Белу, који са својим најближи-
ма бежи. Татари су приказани у куманском оделу, 

наопружани сабљама. („Кепеш Кроника“)
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БИТКА КОД МУХИЈА Краљ је тако сакупио, од очекиваног, ма-
њу војску, неких 20 – 25.000 тешких и лаких коњаника. Краљева  
војска је 12. априла 1241. у зору, код реке Шајо (Sajó), поред 
Му хија (Muhi) била опкољена и разбијена. Татари су након 
уништења главне угарске војске започели пустошење државе.

� Бројчано стање угарске и татарске војске било је скоро исто. Разлог ка-
тастрофалног пораза лежао је у лошој војној стратегији Мађара, односно у 
тактичкој надмоћи Татара. Угарска војска се утаборила на неодговарајућем 
терену. Лако су је опколили, на скученом простору тешки оклопници нису 
могли маневрисати. Одбрана места, где се могло прећи на реци (gázló), 
изведена су са закашњењем и нетачно. 
 У бици је изгинула малтене цела мађарска државна управа: палатин, 
острогонски и калачки надбискуп и још три бискупа. Касније је подлегао 
задобијеним ранама краљев вољени млађи брат, принц Калман. Бела IV – 
захваљујући самопожртвовању своје пратње – успео је да се спасе.

БИЛАНС ТАТАРСКОГ ПУСТОШЕЊА Историчари се и да-
нас споре око питања шта је за Угарску значило пустошење Та-
тара. (Заправо ради се о Монголима, чија су претходница били 
Татари.)  Ако судимо на основу оновремених докумената, са чу-
дом се грани чи да је народ Угарске, који је успео преживети најез-
ду, смогао снаге да поново стане на ноге.

„Почели смо обилазити напуштену земљу, коју су, када смо бежали, пус-
тошили (Татари). Торњеви цркава су нам били путоказ од једног мес-
та до другог, а они су показивали ужасан пут (...) јер путеви и стазе нису 
биле проходне, зарасла их је трава и бодљикаво жбуње. (...) Коначно смо 
напустили самоћу шуме и осмог дана стигли у град Ђулафехервар, где 
ништа нисмо нашли, само кости и лобање побијених, које је укаљало од-
већ много хришћанске крви”- Pогерије, варадински каноник (Carmen mi-
serabile / Siralmas ének)

„Када је споменути народ (тј. Монголи) изашао из 
Пољске, сручио се на Моравску, али ма колико 
звучи невероватно, за један дан и једну ноћ пре-
валили су четири дана хода, када се истовремено 
морало прећи и преко брзих река. Целу Морав-
ску су опустошили, изузев тврђава и утврђених 
места. (...) Краљ Мађара им је хитао у сусрет, (...) 
с јаком војском на обали неке реке се утаборио. 
Татарска и куманска војска је, међутим, једне 
ноћи, у праскозорје, изнад и испод њиховог лого-
ра мајсторски прешла реку и напала недовољно 
опрезну мађарску војску. Вести говоре о погибији 
шест хиљада Мађара, међу њима је било два 
бискупа, много Немаца и Француза, много (бо-
раца) из редова племића и обичних људи. Краљ 
Мађара се дао у бег, али само је неколицина у 
његовој пратњи избегла опасност.”
Летопис самостана Св. Пантелона у Кел-
ну (a kölni Szt. Pantelon kolostor évkönyvei, 1238 
–1249)

„Ево већ по трећи пут шаљемо к Вама нашу дра-
гу браћу редовнике, тражећи од Вас, Свети Оче 
... да што пре пошаљете у Угарску ратнике, који и 
знају, и хоће, и могу, са нашима заједно којих има 
још Богу хвала у лепом броју, (да се бранимо ...) 
нарочито зато да реку Дунав не пређу, чији пре-
лаз је до сада Свевишњи Бог онемогућио.”
Бела IV у свом писму упућеном папи у јануару 
1242. тражи помоћ 

? Како је конфигурација терена утицала на бор-
бене подухвате?

Најезда Татара у Угарској
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 Међутим, трагајући за историјском истином – ослањајући се и 
на остале изворе – долази се до другог закључка (него што нам ка-
зују савременици). Татарска војска је вероватно дошла да припре-
ми коначно освајање државе. Али њихов главни циљ – уништити 
одбрамбену моћ државе, није успео. Захваљујући баш Кумани-
ма, пошто је мобилизација била спречена, већина војне снаге на 
Алфелду је остала нетакнута. Пустошење татарског напада је 
ублажено с тим да северно крило освајача – усред јакод пољског 
супростављања – није стигло на време. Татарима није пошло за 
руком ни да заробе владара, као код освајања осталих држава. 

� Несигурна је и процена до које мере је становништво страдало. Про-
цена да је 50% становништва страдало – сигурно не стоји. На неким де-
ловима Алфелда пустошење је могло чак и превазићи ту цифру, али то су 
биле најслабије насељени делови државе. Дунантул и Кишалфелд у мно-
го мањој мери је био погођен. Према мишљењу већине историчара, од 
укупног становништва страдало је 15–20% људи. Ако број становништва 
пре најезде проценимо на 2,5 милиона – на основу најновијих исраживања 
– број убијених и одведених у ропство и тако је ужасно висок: приближно 
500.000 људи током само једне године!

ПОВЛАЧЕЊЕ ТАТАРА Краљ, који је успео сачувати живу главу, 
заобилазним путем је – преко Фелвидека, па бежећи према југу 
– на обали Јадранског мора, на острву код Трогира сачекао крај 
најезде Татара. Освајачи су средином априла 1241. заузели на ју-
риш Пешту. Почетком следеће године је, међутим, посустао њи-
хов напад. Узалуд су прешли Дунав: под зидинама Острогона и 
Секешхефервара они су били ти који су доживели пораз. Јачао је и 
отпор становништва. Када је Бату кан примио вест да је Џингисов 
син, велики кан Егедеј (Ögödej) преминуо, напустио је Угарску. А 
с њим су се повукли у пролеће 1242. и Монголи – следећи десну 
обалу Дунава. Бату је – као вођа западног дела царства, имао зна-
чајну реч по питању наследства: зато се морао повући из Угарс-
ке. А Бела IV могао се вратити у своје-краљевство. 

1. Којим чињеницама објашњавате победу Татара?
2. Чему се може захвалити да се у Угарској – наспрам руских кнежевина – није усталила татарска власт?

„... и пошто Мађари у то време нису могли сеја-
ти, зато након повлачења тих много је више на-
рода помрло од глади него што их је пало у роп-
ство или побијено од мача.”
„Кепеш Кроника“ о стању након повлачења Та-
тара

?  Наведи карактеристике војевања номада. 
Како се то да препознати у борбеним акција Та-
тара у Угарској?

Острогонска тврђава (Естергом), која је одоле-
ла опсади Татара
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18. Реформе Беле IV. Формирање 
племићког сталежа

� ПOУКЕ НАЈЕЗДЕ ТАТАРА / МОНГОЛА Бела IV извукао је поуку из најез-
де Татара / Монгола. Утврђена места су успешно одолела нападима. Дока-
зано је и то да нападе татарске лаке коњице – на равничарским простори-
ма – може зауставити тешка коњица (витезови под оклопом). У првом делу 
битке код Мухија – на мосту реке Шајо – тешка коњица је „одбацила“ Тата-
ре. Та искуства су се одразила у краљевим одлукама након 1242. године. 

ВОЈНЕ РЕФОРМЕ Бела IV започео је реализацију проје-
кта: изградњу тврђава. Изградњу утврђених места поспеши-
вао је додељивањем поседа. Награђени су морали слати ок-
лопне коњанике у краљеву војску. Многи појединци тада још 
постојећег слободног војничког слоја, ради лакшег набављања 
оклопне опреме, такође су добили поседе.

„ГРАДСКА ПОЛИТИКА“ Бела IV у својој градској политици ру-
ководио се принципом безбедности. Приликом додељивања по-
властица градовима главни захтев је била изградња одбрам-
бе них зидина. И градови су били обавезни држати тешку коњицу, 
ратнике под оклопом. 
 Нови градови су обично добијали привилегије, које су одо-
брене граду Фехервару. Највећи резулат краљеве градске поли-
тике било је оснивање града Будима 1247. године. Немачки пур-
гери из Пеште, који су пресељени на Вархеђ (Várhegy), односно 
тамошње мађарско становништво, чинили су становништво бу-
дуће престонице Угарске. 

� КУМАНИ И ЈАСИ Бела IV војну моћ државе хтео je појачати и тако 
што је неке територије населио деловима ратничких народа. Одмах након 
најезде Татара (1245) приволео је Кумане на повратак и одобрио им је да 
се населе источно од Солнока, односно одредио им је коначишта између 
Дунава и Тисе. Северно од њихових коначишта насељени су Јаси, народ 
иранског порекла. Оба народа су потпадали под директну краљевску 
надлежност и њихова једина обавеза према краљу била је давање одре-
да лаке коњице.

ФОРМИРАЊЕ ПЛЕМИЋКОГ СТАЛЕЖА Већ уочи најезде Та-
тара / Монгола може се доказати да је угарско друштво имало слој 
који је, унаточ материјалним разликама, у правном погледу био 
јединствен. Ту су спадали барони, који су имали највеће поседе 
и заузимали највише положаје у државној управи, али и средње 
и ситно племство, тзв. краљевски сервијенти. Сви они  су били 

Тврђава у Вишеграду на Дунаву

„... мало их је остало у животу […] за допринос 
њиховог јачања […] посредством нашег краљев-
ског угледа нека места погодна за утврђења по-
клањамо нашим присталицама, да за подизање 
тврђава имају прилике и начина.”
Писмо краља Беле IV дубичком жупану, 1249

Динамичан приказ битке, из друге половине XIII 
века – украс на запонцу појаса, нађеног у Киђош-
пусти (Kigyóspuszta). Приказ говори о распрост-
рањености употребе шлема и оклопа

  За време ког краља је настало „фехерварско 
право” и који су његови најважнији елементи?

   Посматрај на карти станишта Кумана и Јаса.

?

?
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ослобођени плаћања пореза, имали су слободу за вештавања 
тестамента, у њиховим парницама су били над лежни краљев-
ски судови, краља су служили мачем.

�  Повеље нам казују да је то схваћено и на краљевском двору. У Злат-
ној були је појам племић (nobilis) још означавао танак слог најугледнијих. 
Повеља коју су 1267. издали краљ Бела и његов син – за племиће је при-
знала већ и краљевске сервијенте, називајући и њих: nobilis. 

 У племићко друштво крајем Белине владавине укључени су и 
други слојеви. На основу краљевских повластица и тврђавски 
кметови (iobagiones castri) добили су права племића.
 Постајући племићем један део њих се домогао мањих или 
већих зем љишних поседа. И тако је систем краљевских тврђа-
ва пот пуно растројен.

ВЕЛИКАШИ, СРЕДЊЕ ПЛЕМСТВО, FAMILIARITAS Огром-
ни племићки поседи које је Бела IV даривао својим верним баро-
нима изменили су односе племићког друштва. Више племићких 
породица тада је засновало своју власт, која ће у задњој четвр-
тини XIII столећа онемогућити нормално функционисање 
краљевске управе. 

� У западним жупанијама (comitatus) породица Кисеги (Kőszegi), порек-
лом из Штајерске изградила је јаке позиције власти. Они су презиме узе-
ли по тврђави у Кисегу. У то време се уздизала и породица Чак (Csák), која 
је жупанију у области планине Вертеш почела сматрати својом трајном 
својином. Истовремено је у Ердељу породица Кан (Kán) дошла до знат-
ног утицаја.

 Барони, чланови десетак-двадесетак породица, захваљујући 
свом богатству домогли су се водећих положаjа у држави, и нарав-
но настојали да те позиције учине наследним. Они су сачињавали 
танак слој великаша. Средње и ситно племство (köznemesség) – 
некадашњи краљевски сервиjенти и тврђавски кметови – обично 
нису успели да се ослободе утицаја барона. Међутим, овај кон-
такт се за обе стране показао корисним. Племић се – добро вољно 
– примио службе код великаша, помагао му је у управљању огром-
не баштине, постао члан војне дружине (оружане пратње свог гос-
подара), члан његовог домаћинства, члан његове шире фамилије. 
Одавде је узет и назим за појам: familiaritas. Властеличић који 
је био у служби великаша звао се: фамаилијар (familiáris nemes).    

� За пружене услуге „племић фамилијар“ је примио разне дотације, оп-
скрбу, заштиту. Важно је знати да familiaritas није исто као feudalis, то није 
класичан феудални однос. Племић фамилијар није добио феудални посед, 
његово ступање у службу није умањило његова племичка права.

НАСТАНАК ПЛЕМИЋКИХ ЖУПАНИЈА Током растројавања 
система краљевских жупанија за кратко време постало је јасно да 
мора доћи до реформе у „регулисању“ племићких права. Недос-
тајало је месно правосуђе, а стићи до краљевских судова – због 
знатне удаљености, представљало је за многе потешкоћу. То су 
ускоро увидели и краљ и племићи, и трагали су за решењем. 
 Сервијенти који су становали у Позалини (Zalán innen és túl) 
1231. од краља су добили овлашћење да у међусобним спорови-
ма могу и сами судити. Након најезде Монгола такво решење се 
усталило. У околини краљевских тврђава сервијенти су осно-

„Сви племићи Угарске, које се називају још и 
краљевским сервијентима, дошавши пред нас, 
понизно моле да их од Светог краља (Иштван I) 
утврђеном и задобијеном слободом одржати уми-
лостивимо да нама и нашој круни с тим верније и 
оданије служе, да их дарујемо што милосрднијом 
слободом. Пошто смо нашли да су њихове молбе 
и захтеви праведни и законити, саветовавши се 
са својим баронима, њиховим одобравањем та 
потражња нам се чинила остваривом.”
Цитат из декрета Беле IV из 1267. године 

„За време док смо боравили у Приморју, гра-
нице наше државе неповређене је сачувао од 
највећег нам непријатеља принца од Аустрије, 
где је гореречени Козма у показаној верности 
према нама од добијених дванаест рана пао у 
заробљеништво.”
Цитат из привилегије Беле IV, издате ишпану 
Козми (Kozma) – 21. јун 1256. године

Папски нунције – који је „прекорио” Ласла Куман-
ског, у пратњи једног витеза („Кепеш Кроника“)
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вали управне органе, и између себе – ради решавања спорова -
изабрали „племићке арбитре“ или како су их касније називали 
iudex nobilium / szolgabíró (тј. арбитре краљевских слугу), који 
су делили правду заједно са жупаном крупног феудалца. Закон 
из 1290. број солгабирова ограничио је по жупанијама на четири 
лица. Солгабирови су били чиновници који су делали назависно 
од тврђавског система. Њихов рад је отворио пут ка формирању 
нових територијалнo-административних јединца, ка настанку 
племићких жупанија (nemesi vármegye). Племићка жупанија 
је омогућавала племићку самоуправу и постала месно предс-
тавништва краљевске власти, и преузела је задатке краљевских 
жупанија. (Ове жупаније су се и територијално поклапале са 
бившим краљевским жупанијама.) Феишпан (főispán / supremus 
comes) заступао је краљевску власт, а солгабирови (szolgabírák 
/ iudex nobilium) заступали су племство жупаније. 

� Иштван V (V. István / Стефан V, 1270–1272) након очеве смрти добио 
је управу над целом државом. Супруга му је била куманска принцеза, која 
је примила хришћанство. Отац га је из политичких разлога оженио њом. 
Она му је родила наследника.

ПОСЛЕДЊИ АРПАДОВЦИ За време њихове владавине јав-
љају се први знаци сталешке монархије. За владавине Ласла IV
(IV. Kun László / Ладислав IV Куманац, 1272–1290) године 1277. 
на пољу Ракош / Ракошком пољу (Rákosmező) одржан је државни 
сабор / земаљски сабор, где су неки прелати и барони – као „пред-
ставници државе“ – покушали спречити баронске испаде. Моћ 
породице Кисеги, који су били савезници чешког краља Отока-
ра II (II. Ottkár), угарски краљ Ласло IV тако je на меравао сломи-
ти што је пружио војну помоћ Рудолфу Хабзбуршком (Habsburg 
Rudolf). Он је 1278. у битку код Дирнкрута (Morvamező / Морав-
ско поље) повео војску против Рудолфовог супарника Отокара, 
у којој су били и Кумани и Мађари. Улог је био велик: власт над 
покрајинама Аустријом (Ausztria) и Штајерском (Stájerország). 
Победу, римско-немачки цар Рудолф Хабзбуршки, може захва-
лити угарском краљу Ласлу IV.
 Ласло IV Куманац, са мајчине стране куманског порекла – кас-
није је постао разочаран сам собом. Младог владара су папски 
легат и угарски прелати удруженим снагама натерали да донесе 
законе против Кумана, у којима им забрањује паганске обичаје. 
Тако су га лишили главног ослонца. Када је поново пoтражио 
утеху код својих Кумана – наводно на подстрек неког угарског 
барона, они су га убили. Андраш III (III. András / Андрија III 
Млечић, 1290–1301) 1290. гoдине јe свечаном повељом (hitlevél / 
syngraphus) обевезао се да ће поштовати племићка права. Био 
је спреман на поделу власти. Мећутим, његова владавина је про-
текла у знаку борби против самовоље барона. Смрћу Андраша 
III 1301. изумрла је династија Арпадоваца. Наступило је смут-
но доба.

1. Зашто су након најезде Татара / Монгола владареве мере довеле до слабљења краљевске моћи? 
2. Како је реаговао краљевски двор на повећавање власти племића и барона?
3. Како су се у култури осликавале промене до којих је дошло у друштву Угарске крајем XIII века? (Погледај шти-

во на следећој страни.)

„(Ми) који смо удаљени од судија, а и због мно-
гих других препрека – своју правицу никако нис-
мо могли тражити од нашег господара краља, по-
низно смо молили да нам се дозволи да ми сами 
можемо судити.”
Привилегија залских сервијената, из 1232.

 „Краљ Ласло је пошао у близину воде Мораве на 
за бој спремног Отокара, и чешка војска га је са 
свих страна опколила ... А Кумани су за време тих 
чарки растурили пртљаг и складиште оружја чеш-
ког краља и војске му. У тој бици је краљ Отокар, 
пошто је помућеним умом војску непромишљено 
водио, би ухваћен и погубљен.”
Из историјског дела Шимона Кезаија (Kézai 
Simon), које је настало између 1282–1285, о бици 
на Морвамезеу (1278)

 „И одлучно су се обавезали да напусте своје ша-
торе од филца (nеmezből készült sátor) и по оби-
чају хришћана живе по селима, станују и бораве 
у земуницама и кућама, и одлучно су обећали 
да ће се у свему придржавати хришћанске чес-
титости и обичајима.”
Закон Ласла IV (Куманског) о Куманима. Будим, 
1279.
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 Иштван V водио је бригу о успомени своје сестре 
Маргите (Árpádházi Szent Margit, 1242 –1271). Поку-
шао ју је прогласити светитељком. (Маргиту – која је 
живела на острву Зечева, на данашњем Маргитином 
острву, као опатица у доминиканском самостану, като-
личка црква ће тек 1943. прогласити светитељком.) 
 Иштван V с том иницијативом наставио је тра-
дицију краљевске породице. Дом Арпадоваца је већ 
имао светитељку: Јелисавету Свету (Árpádházi Szent 
Erzsébet, 1207 –1231), трећу кћер Андраша II, која је 
свој живот посветила неговању болесника и помагању 
просјака. Папа ју је 1235. прогласио светитељком. 
 Верска ревност није карактерисала само краљев-
ску породицу него је била присутна и код осталих 
друштвених слојева. Након стреса изазваног најездом 
Татара народ је постао осетљив за идеју крсташтва и 
витешки морал, почео је да поштује монаштво. Доми-
никански ред, који је основан 1216, већ након пет годи-
на у Угарској је држао шест самостана. Док су фрање-
вци већ 1232. године основали самосталну мађарску 
монашку организацију. Године 1263. бивши острогон-

Продуховљење верског живота у Угарској
(Штиво)

Ержебет (принцеза из династије Арпадоваца) посећује болес-
нике и негује их: пере им ноге и ране. Немачки кодекс из XIII 

века. (Krumauer Bilderkodex)

ски каноник Ежеб (Özséb), на планини Пилиш – посе-
дујући папску дозволу – основао је мађарски монаш-
ки ред: павлине (Pálos-rend / pálosok), они су добили 
име по Св. Павлу Испоснику. 

Менталитет великаша
(Штиво)

 Менталитет световних великаша из периода пос-
ледњих Арпадоваца добро нам је познат на основу 
оновремених историјских докумената. Историчари 
се слажу да је током владавине Иштвана V настало 
значајно дело мађарске историографије. Одломци тог 
дела могу се препознати у „Илустрованој хроници”
(Képes Krónika) – делу које је написано средином XIV 
века, и чији се састављач обилато користо горенаве-
деним радом. 
 Аутор тог дела је био мaгистaр Акош (Ákos mester), 
члан славног братства Акоша. Акошево дело је кључ 
за разумевање великашког менталитета. Магистар 
Акош није водио нарочито рачуна о тачном прикази-
вању догађаја – њега је првенствено окупирало пи-
тање порекла баронске власти. 
 Као члан једне великашке породице није се могао 
помирити тиме што је ранија мађарска историогра-
фија говорила само о седам племенских старешина, 
које су учествовале у „хонфоглалашу” (долазак ста-
рих Мађара на панонске просторе; односно с тим да 
(само) од тих мађарских племенских старешина по-
тичу мађарски великаши. 

„Ако у појединим кодексима пише да је у Панонију дошло 
само тих седам капетана и да је Хунгарија настала само захв-
аљујући њима, одакле су онда дошла братства мађарских пле-
мића као (што су) Акош, Бор, Аба и остали? Јер они сви потичу 
наводно из Скитије (Scythia), (значи) нису дошљаци! Разлог је, 
кажу они, као и обичан народ: Седморица Мађара (Hétmagyar). 
Ако се ради само о Седморици Мађара, рачунајући ту и њихо-
ве породице, а не подразумевајући више породица, синова, 
кћери, слугу и слушкиња, само с толико породица је освајана 
држава? Немогуће!”

 Намера магистра Акоша је очигледна: желео је при-
казати племићке фамилије XIII века што „древнији-
ма”. Тако се могло доказати да власт барона постоји 
од давнина. Из његовог настојања произилази да су 
световни великаши у XIII веку у свом самодефини-
сању првенствено водили рачуна о заједничком порек-
лу више него о истом језику и истим обичајима. Маги-
стар Акош и на други начин покушава доказати власт 
барона. У његовом тумачењу братства су „сама за себе 
заузимала места пребивалишта”. Тако је утврдио да 
световна господа своје поседе не дугује „краљевској 
милости”, тј. баронски поседи су исто толико стари 
као и (угарска) краљевска династија.
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 Шимон Кезаи (Kézai Simon), дворски свештеник 
Ласла IV Куманског, у свом историјском делу – које 
је настало између 1282. и 1285. године – освежио је 
идеју о истоветности хунског и мађарског народа, 
која није била страна европској историографији, а и 
угарски владарски дом је неговао ту традицију. Кезаи 
је настојао изгладити негативну слику, која је живела о 
Мађарима на западним владарским дворовима, где се 
тврдило да су Мађари ниског порекла. Он у свом делу 
пише да преци Мађара потичу од Јафета (Jáfet), јед-
ног од Нојевих синова. А један од Јафетових потомака 
–Менрот (Menrot) – имао је два сина: Хунора (Hunor) 
и Магора (Magor). Они су се настанили на простори-
ма који су се граничили са Персијм. Оба су се ожени-
ли из кнежевске породице Алана (alánok). „Њихове 
жене су изродиле све Мађаре и Хуне” – тврди Кезаи.
 Историја Хуна му је послужила да прикаже друшт-
вене прилике свог доба. Краљ Хуна, Атила – у Ке-

заијевом тумачењу – владао је помоћу хунске зајед-
нице. Када Кезаи о томе пише, он у ствари говори о 
приликама свог времена. Краљ се ослањао – наспрам 
растуће моћи великаша – „на (мађарску) заједницу”, 
заправо на средње племство.
 За Кезаија је такође било веома важно одређивање 
порекла баронских фамилија. Дворски свештеник 
Ласла IV првенствено је хтео доказати порекло „пле-
мића дошљака”. Зато је свом делу придодао регистар, 
у ком је навео немађарске племиће, као и време њихо-
вог доласка.

„Будући да код правих Мађара нема више племена или брат-
става него само сто осамдесет братстава, мора се погледа-
ти одакле потичу потомци оних који су дошли из италијанских 
земаља, из Немачке или са других страна.”

Угарска у раздобљу Арпадоваца
(Сумирање градива)

Оснивач мађарске хришћанске државе је Иштван Све-
ти. Под његовим руковођством је изграђена црквена 
организација. Краљ је законима регулисао свакоднев-
ни живот свог народа.
 Друштво слободних (liber) делило се на три слоја: 
господа, витези и сиромашни. А краљевски поседи у 
две групе: тврђавски посед и дворски посед. Друштве-
ни слојеви који су живели на тим поседима умногоме 
су били слични: тврђавски свет, дворници, тврђавски 
и дворски жупани. У том систему је војни елеменат - 
тврђавски кметови - имао значајну улогу. 
 Краљевске жупаније је такође основао Иштван 
Свети. На челу краљевских жупанија стајао је „жу-
пански ишпан” (megyésispán). У руковођењу држа-
ве поред краља био је краљевски савет.
 Након смрти Иштвана Светог младa хришћанскa 
државa jе проживљавала немирне деценије. Унутар 
династије Арпадоваца учестали су били братоуби-
лачки ратови, борбе за престо; државу су потреса-
ле побуне присталица паганства, акције оних сло-
бодних људи који се нису мирили са чињеницом да 
постају зависни сељаци. И страним силама је пру-
жена могућност да се мешају у унутрашње послове 
Угарске. Држава је морала бранити свој интегри-
тет од Римско-немачког царства, које је било на вр-
хунцу своје моћи.
 Краљевска власт је ојачала током владавине Ласла 
I Светог. Ласло и Калман Кењвеш (Коломан Књижар) 

до нели су законе о заштити приватне својине и јавне 
безбедности, регулисали су црквене и државне прили-
ке. Ласло је освојио Хрватску, а Коломан Далмацију.
Борбе за престо су се наставиле и током XII века. А 
у позадини се могу наслутити интереси појединих ве-
ликашких групација. Мешањем Византије у унутраш-
ње прилике Угарске, највише је угрожен интегритет 
државе у XII столећу. 
 Краљ Бела III успео је сузбити уплив Византије 
на Угарску. Основао је канцеларију – нови (државни) 
уред за издавање повеља. На територији Угарске поја-
вили су се нови народи (Италијани, Французи, Ва-
лонци, Саси, Фламанци). Институције чије је основе 
положио Иштван Свети доживеле су свој процват за 
време владавине Беле III. 
 У време Андраша II краљеви главни службеници 
су се домогли нових прихода: тврђавски краљевски 
поседи прешли су у власништво барона. На тај начин 
је растројена организација (краљевских) резиденција 
и тврђавских жупанија. Краљ је тада путем регалија
покушао доћи до нових прихода. То је постигнуто да-
вањем државних (тј. краљевских) прихода под закуп, 
што је довело до напетости у друштву.
 Присталице старог режима: један део барона; пре-
лати, које је озлоједило изнајмљивање комора соли 
од муслиманских и јеврејских накупаца; oдносно 
друштвени слојеви, од којих се формирало ниже плем-
ство (краљевски сервијенти, тврђавски кметови) при-
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силили су владара да изда Златну булу -повељу у којој 
су сажета племићка права. 
 Краљ је дао привилегију и ердељским Сасима 
(Andreaneum), a и Секељи су тада пресељени на оне 
просторе на којима још и данас живе. 
 Бела IV покушао је насилно повратити изгубљене 
краљевске позиције, до којих се дошло у доба Андра-
ша II. Међутим, након катастрофалног пораза од Та-
тара / Монгола, он је био тај који је настојао да усред 
измењених прилика обезбеди ефикасније функцио-
нисање краљевске власти, да појача војну моћ држа-
ве. Спровео је војну реформу делећи поседе племићи-
ма, допринео је изградњи нових утврђења; помагао је 
и градове. Током XIII века унутар племства форми-
рана је аристократија и средње племство. Иако су та 
два владајућа слоја повезивали фамилијарни односи, 

изградњом племићких жупанија ови други добили су 
форум, где ће моћи делотворније штитити и оствари-
вати своје интересе. Новонастала жупанијска органи-
зација, која је заменила стару, и краљу је добро пос-
лужила. Нови односи снага наговестили су да ће се 
државом моћи управљати само путем поделе власти 
између краља и неких слојева племства. 
 За време задњих Арпадоваца карактеристична је 
превласт великаша. Краљеви су покушали оружа-
ном борбом сузбити њихову власт, односно у савез-
ништву са другим друштвеним слојевима, средњим 
племством и градовима. (За време владавине Ласла 
IV Куманског одржан је први земаљски сабор, а у 
доба Андраша III у Угарској су се јавиле прве клице 
парламентаризма – али засада још безуспешно.) Др-
жавом је завладала анархија. 
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III. Раздобље сталешких монархија 
у Европи и Угарској

19. Карактеристике 
позног средњег века у Европи

ПОЗНИ СРЕДЊИ ВЕК Ово раздобље историчари датирају от-
прилике између 1300. и 1450. године. Међутим, то никако не зна-
чи пад или „сумрак средњег века”, како се тај период раније на-
зивао у историографији. Напротив, тек тада су дошли до пуног 
изражаја резултати средњег века на друштвеном, економ-
ском и културном плану. У том процесу је предњачила запад-
на Европа, где су и настале институције сталешке монархије и 
јаке градске самоуправе. Када је тај регион успео сузбити кри-
зу изазвану ратовима и епидемија, обнова се могла наставити са 
вишег нивоа. Западна Европа је сачувала стечену предност у од-
носу према средњоевропским државама, које тада нису захваће-
не кризом. 

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА, НАЈНАПРЕДНИЈА ПРИ-
ВРЕДНА ГРАНА Најтраженији индустријски производ средњо-
вековне Европе био је фламански текстил. Привредне центре у 
Фландрији упропастила је побуна против фландријског грофа и 
исцрпљујућа одбрана против Француза. Радионице текстилне ин-
дустрије су из Гана и Брижа премештене у Брисел. Енглеска је 
у то врема ударила темеље властитој текстилној индустрији.
Енглеска властела се – на својим поседима – почела бавити ов-
чарством (узгајањем оваца). За испашу су коришћена ограђи-
вана земљишта сељака. Многи градови северне Италије такође 
су предњачили у производњи текстила, а и у Кастиљи су настаја-
ли центри текстилне индрустрије. 

� Крајем XII века имућни грађани Фиренце (Firenze) пружили су енглеском 
краљу зајам, што је овај намирио јефтином вуном. Град је тада организо-
вао прераду вуне. У Фиренци је током XII века радило око 200 текстилних 
радионица. 
 Чомпи (ciompik), фирентински текстилни радници – који су понекад били 
и физички кажњавани од својих газда – 1378. године дигли су устанак про-
тив својих господара, богатог грађанства. 

РАЗВОЈ ТЕХНИКЕ И ЗАНАТСТВА Поред текстилне, током 
средњег века значајно се развија и метална индустрија. У ста-
ром веку су предмети од гвожђа били ретки, а према томе и ску-
пи. У средњем веку је гвожђе постало јефтиније. Северно од 
Алпа било је више железне руде и огревног материјала. Развој 
црне металургије је значајно поспешен коришћењем водене енер-
гије, меха и употребом тешких чекића. Већина воденица је сада 
радила „сложеније” него раније; оне су користиле нарочито во-
дено коло (felülcsapott vízikerék). Тако je тoк воде деловао снаж-
није него при употреби доскорашњег воденог точка (alulcsapott 
vízikerék). У XII веку дошли су до сазнања да и точак ветрења-

Производња сукна. Сцена са црквеног витража 
(Semur, 1465)

Оружар

? Шта све можемо сазнати на основу илустра-
ције о раду ковача, односно оружара? Посматрај 
оруђе и одећу.
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че може да обавља исте задатке. Тада је распрострањена употре-
ба ветрењача у Низоземској (Németalföld).  
 Ткалачка радиност, грнчарство и ковачи радо су користили пе-
дале, које су нпр. покретале стројеве за бушење, односно токар-
ски строј.
 Значајан проналазак средњовековне индустрије била је плочи-
ца за обртање, која је обртно кретање преиначила у праву линију. 

Штављење и израда коже исто је дошло до већег изражаја 
него у античко доба. Нису само седла и коњска опрема израђива-
ни од коже него и намештај, нпр. столице, одећа итд.
 Захваљујући средњовековним мајсторима - дротарима и лимари-
ма - настали су корисни проналасци као што су наочаре, механич-
ки часовник на торњу, часовник са клатном, а после и џепни сат. 
 Европљани су тек у средњем веку изумели барут и ватрено 
оружје.
 Развој администрације захтевао је све више списа. Писање на 
пергамену је – знамо – одвећ скупо. Као замену за пергамен тада 
је распрострањена употреба папира, што је повукло за собом 
процват папирне индустрије. 
  
ТРГОВИНА Почетком XIV века дошло је до кључних промена у 
међународној робној размени. Око 1300. године преко Гибрал-
тарског мореуза (Gibraltári-szoros) успостављена је непосредна 
веза између Медитерана (Mediterráneum) и Атлантика (Atlanti-
óceán). Поморски путеви су били знатно јефтинији од копнених. 
Њих су контролисали италијански градови, немачка Ханза и тр-
говци Енглеске.

� Захваљујући новим трговачким путевима, пристаништа која су се нала-
зила поред њих доживела су нагли процват. Повећан је промет у лукама Ђе-
нове (Genova), Севиље (Sevilla), Лисабона (Lisszabon), Бордоа (Bordeaux), 
Ла Рошела (La-Rochelle), Брижа (Brügge). Истовремено опада промет сај-
мова у Шампањи, који се не чине више толико безбедним. Међутим, у срцу 
континента – на немачким просторима – тада постају све популарнији сај-
мови на немачким просторима: Франкфурт (Frankfurt), Лајпциг (Lipcse), Аугз-
бург (Augsburg), Нирнберг (Nürnberg). То се делимично може протумачити 
и интензивнијим пословним везама тог региона са просторима средње и 
источне Европе.

 Интензивирањем даљинске трговине улога финансијских 
стручњака је постала све значајнија. Од службеника мењачница 
и агената финансијских трансакција настао је нови друштвени 

„... машине ће једнога дана омогућити да плови-
мо без весала, да возимо кола без запрежне сто-
ке (...) имаћемо машине за летење (...), машине 
које могу пловити на дну мора и река ...”
Роџер Бејкон (Roger Bacon, oкo 1214–1292), на-
учник из Оксфорда, предвидео је развој прагма-
тичне науке

Водени точак врши обртно кретање. А чекић – по-
моћу зупчаника, врши праволинијско кретање 

„Ево списка предмета који су потребни црквеном 
лицу: књиге, пулпит, ноћна лампа, (пуна) мастио-
ница и перо, лењир, палица од олова, шиба, ка-
тедра, црна табла, плавац, ножић за гребење, 
креда. Пулпит, на француском: lutrin, на латин-
ском: latrum (на српском: налоњ) – црквени сто-
чић на расклапање са косом горњом површином 
за књиге (или икону). Ножићем за гребење на-
зивамо оруђе којим произвођачи пергамена об-
рађују кожу, која ће моћи да послужи за писање.” 
Из речника француског писца (Jean de Garlande, 
XIII век)

? Каквим је све оруђем окружен професор? 

? Посматрај у атласу до којих је промена до-
шло у трговини? 

? Какав став је црква заузела по питању трго-
вине и новчаних трансакција?
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слој: банкари. Највеће банкарске породице постале су све зна-
чајнији фактор међународне политике. Као пример за то добро 
може да послуже италијанска породица Медичи (Medici) из Фи-
ренце, односно немачка породица Фугер (Fugger) из Аугзбурга. 

РАТОВИ У то време су избили ратови који су обухватали вели-
ка пространства Европе. Најважнији конфликти су приказани на 
следећој табели.

СКАНДИНАВСКЕ ДРЖАВЕ И ХАНЗЕАТСКИ САВЕЗ Све за-
раћене стране су поред политичких интереса увек имале на уму 
и економску корист. Међутим, Ханзеатски савез и скандинавске 
краљевине су изричито водиле ратове због трговачких интереса.
 Скандинавске краљевине: Данска, Шведска, Норвешка, наста-
ле током X–XI столећа, у својој раној историји имају доста зајед-
ничког. Иако су њихови владари примили хришћанство, они су 
још и током XII столећа имали проблема са гушењем паганских 
устанака. Захваљујући родбинским везама више пута је једна или 
друга држава имала заједничког владара. Почетком XI века – ос-
војивши Норвешку и Енглеску – Данска је постала најјача др-
жава у региону. У XIII столећу порасла је моћ Шведске, која је 
припојила финске земље. 
 Током XIV века скандинавске краљевине су водиле огорчене 
борбе са Ханзеатским савезом (немачка Ханза), који је контро-
лисао Балтичко приморје. Неуспеси су довели до тога да су три 
краљевства 1397. ступила у савез. То је тзв. Калмарска унија 
(kalmari únió), коју је предводила Данска. Међутим, ни уједиње-
ним снагама нису могли надјачати противника. Ханза је изгради-
ла трговачке испоставе на обалама скандинавских држава и тако 
је успела обезбедити потпуну доминацију над Балтиком.

ЕПИДЕМИЈА КУГЕ Куга, која је више векова поштедела стари 
континент, поново се појавила средином XIV столећа. Стигавши 
из Азије, њу су у Европу „пренели” италијански поморци. По-
лазна тачка те опаке епидемије била је Ђенова, одакде се 1347.
проширила по целом континенту, покосивши, за непуне чети-
ри године трећину европског становништва. 

� Кугу на човека преносе буве. Код оболелих од куге јављају се језа, гла-
вобоља, висока темперетура, повраћање, запаљење коже, нпр. отеклине 
под пазухом. Потом – обично након седмог дана – заражена особа умире. 
Куга је првенствено харала међу градским становништвом, јер се ту жи-
вело на релативно скученом простору.
 Та велика несрећа је растројила породицу, друштво, црквену и светов-
не власти. Људи дуго ниси могли да протумаче ужасна збивања.

„Ова куга се само пре неколико година појавила 
на Истоку, и пошто је тамо мноштво народа по-
морила, незадрживо је наставила својим путем 
и стигла до нас на Запад. И против ње је све за-
казало: и лукавство и људска предострожност. 
Узалуд су повереници од многог смећа очистили 
град (...) ништа није помогло.”
Одломак из Бокачовог „Декамерона“ (Boccaccio: 
Dekameron), опис епидемије куге из 1348. године

Ратови на тлу Европе у XIV–XV веку 

„Лета Господњег 1348. малтене по целој земљи 
харала је смрт, која до тада није била виђена. 
Није било довољно преживелих да сахране мрт-
ве или да их с гражавањем мимоиђу.”
Одломак из животописа папе Клемента VI

Петрарка (Petrarca) као очевидац епидемије куге 
опевао је тријумф смрти. У уметности је Смрт 
тада заузела значајно место. Она је приказана 
као костур са круном, којa ликује и влада људ-

ским животом.
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 Епидемија, ратови и глад драстично су смањили број станов-
ништва. Европа је око 1300. године имала приближно 88 мили-
она становника. Док је почетком следећег века тај број смањен 
на 65 милиона људи. 

ГРАДОВИ И КОНТАДО (Контадом се назива околина италијан-
ских градова у развијеном средњем веку.) Епидемијом и ратовима 
опустошени крајеви постали су безвредни, што се најбоље пока-
зало падом вредности куповне цене земљишта. То је погодо-
вало јачању градова. Имућно градско становништво је јефти-
но долазило до оближњег земљишта. Сељаштво, преселивши се 
у градове, бивало је највећа покретачка снага пораста станов-
ништва. Седишта краљевске управе такође су постали градови. 
Градови су били истовремено и седишта црквених великодостој-
ника. Дакле центар власти је премештен у градове. 

Ширење епидемије куге средином XIV века

1. До каквих је криза дошло у Европи у XIV веку?
2. Промене изазване кризом допринеле су развоју производње, трговине, друштвених односа и механизма власти. 

Наведи елементе које у себи носе клицу даљег развоја.

? Зашто су градови постали носиоци развоја у 
Европи?

„Није било сетве нити жетве. На испашама није 
остало ни говеда нити оваца. Кровови храмова 
и кућа нису се више смешили од поправљања, 
као некада, него због честих и халапљивих пла-
менова сада су то биле само чађаве, оронуле и 
јадне рушевине.”
Хроника француског редовника (Jean de Venette, 
1307–1370) који тако описује ратна разарања и 
положај сељака
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Расте друштвено незадовољство
(Штиво)

СЕЉАЧКИ УСТАНЦИ Хаос у друштву који је изаз-
ван кугом и ратовима у многим областима Европе до-
вео је до крвавих сукоба. У кругу француских грађа-
на и сељака расло је незадовољство због владаревих 
неуспешних и дуготрајних ратова (Стогодишњи рат, 
20. лекција). Поданици су сматрали бесмисленим 
плаћање повишених пореза.

 Године 1358. грађани Париза просто су „искључи-
ли” осиону племићку војску из града, односно захте-
вали су да се провери у које сврхе је потрошен уби-
рани порез. Њихов вођа беше Етјен Марсел (Etienne 
Marcell). Побуна се повезана са сељачким устанком: 
жакеријом (Jacquerie). (Назив долази од француске 
речи Jacques Bonhomme / Жак Боном тј. Жак Проста-
чина - погрдни назив француског сељака.)

 Када је тадашњи краљ Енглеске доживљавао неус-
пех у рату са Француском, тражио је већи порез од по-
даника. Енглески сељаци су се 1381. дигли на оружје,
под вођством Вата Тајлера (Wat Tyler), али је и њи-
хов устанак угушен у крви.

ЛАБАВЉЕЊЕ КМЕТОВСКИХ ОБАВЕЗА У ЕН-
ГЛЕСКОЈ Већина енглеских сељака је у деценијама 
након устанка ослобођена кметовских обавеза: ко-
ришћење властелинове земље од тада се наплаћива-
ло новцем. Њихов положај је тако измењен: нису били 
више зависни сељаци него закупци. То се може припи-
сати последицама епидемије куге. Место преминулих 
у ту острвску земљу нису се населили колонисти са 
континента, тј. из оних области које су биле поштеђене 
„црне смрти”. Ту се више почела ценити радна снага.

ОПАДАЊЕ ЦАРСКЕ МОЋИ Након пада Хоенштауфоваца на 
територији Римско-немачког царства порасла је моћ обласних 
владара. Развој сталежа и градова није јачао централну (цар-
ску) власт него моћ кнежева. Немачке владарске куће првен-
ствено су имале на уму јачање власти сопствених породица, томе 
је била подређена и борба за царску титулу. 

„Погледај, Господе, шта трпи обичан човек,
готов је, ако код Тебе не нађе помоћ:
стропоштава га глад, мраз, страх и беда;
можда је сaгрешио или Те запоставио не јед-
ном,
Ти се ипак смилуј на њега.
Зар није за жаљење тако опљачкан?
У млин да носи, нема ни зрно пшенице,
платно, сукно, све су му узели,
само му оставише воду да од жеђи не скапа.”
Политичке и друштвене промене у позном 
средњем веку највише су погодиле сељаштво. 
Француски песник, савременик Стогодишњег 
рата (Jean Meschinot), неуморно је опомињао 
владајуће друштвене слојеве да воде рачуна 
о обичном народу. Тако је поступио и у песми: 
„Потпора обичног народа“ 

Државе Eвропе у позном средњем веку

20. Развој европских регија
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 Године 1273. за цара је изабран Рудолф Хабзбург (Habs burg 
Rudolf, 1273–1291), који је у јужним областима царства поседовао 
велике територије. У први мах и Рудолф је настојао да што више 
прошири породичне поседе. Покрајине Аустрију и Штајерску 
освојио је у рату, поразивши чешко-моравског краља Отокара. У 
тзв. хабзбуршким наследним земљама - Аустрија, Штајерска, 
Корушка (Karintia), Крањска (Krajna), Тирол (Tirol), Форалберг 
(Voralberg) - појачао је централну власт, али када је то исто по-
кушао спровести и на нивоу царства, постигао је само умерен 
успех. 

� Није успео спровести ни да га крунишу за цара. Цара је иначе бирала 
царска скупштина – која се састојала од зборa војвода и прелата. Али кру-
нисање је обављао папа у Риму. Док се то није догодило, владар Римског-
немачког царства носио је титулу „римског краља”. 

 Након Рудолфове смрти војводе су се прибојавале јачања Хаб-
збурговаца и зато су дуго цареви бирани из других породица. 

НАСТАНАК ШВАЈЦАРСКЕ Међутим, проширивање хабзбурш-
ких породичних поседа према западу – у будућој Швајцарској
било је осујећено. Чувари алпских кланаца, кроз које су води-
ли најкраћи путеви из Италије према немачким војводстви-
ма – биле су слободне сељачке општине, које су директно потпа-
дале под царски надзор. 
 Када су Хабзбурговци покушали да их интегришу у своја по-
родична добра, три кантона – Ури (Urie), Швиц (Schwyz), Унтер-
валден (Unterwalden) – 1291. године склопили су савез за узајамну 
одбрану и очување независности. Швајцарци, пешадинци наору-
жани хелебардима, више пута су извојевали победу над  тешком 
коњицом витезова, нпр. 1315. код Моргартена (Morgarten).
 Хабзбурговци су крајем XIV столећа морали признати сло-
боду швајцарских кантона, што је 1499. године поново свеча-
но потврђено. Тај датум се сматра настанком швајцарске држав-
ности, коју чува име кантона Швиц. 

ШИЗМА (РАСКОЛ) У КАТОЛИЧКОЈ ЦРКВИ „Вечни град“ је 
постао поприште борби угледних племићких породица. Зато су се
папе повукле у Авињон (Avignon), на породичне поседе својих 
савезника Анжујаца. Али у јужној Француској папство је дели-
мично пало под утицај француских краљева. Тзв. авињонско 
ропство папства трајало је скоро седам деценија (1308–1377). 
 До изградње службеничког система дошло је у Авињону. За-
хваљујући јачању чиновничког апарата омогућен је повратак пап-
ског двора у Рим (1378).

Када се католички поглавар преселио у Рим, на подстицај 
фран цуског краља француски прелати су изабрали антипапу. 
То је довело до раскола унутар католичке цркве. Неке државе су 
(нпр. Енглеска и Угарска) подржавале римског, а друге авињон-
ског папу. Велика шизма унутар западног хришћанства пре-
тила је распадањем црквене организације, падом угледа цркве 
и кризом духовног живота на Западу. 

ДРЖАВЕ НА ТЛУ ИТАЛИЈЕ Италија је у политичком сми-
слу била разједињена. Власт над јужном Италијом делили су 
Краљевина Сицилија (под кућом Арагона) и Напуљско краљев-
ство (под влашћу Анжујаца). Средишњи део Италије – са цен-

Цар Рудолф Хабзбург (умро 1291). 
Владар је употребио своју моћ да потчини швај-

царске кантоне

Приказ битке код Кресија. Илустрација из Фро-
асарове хронике (Froissart krónikája, XIV век). Го-
дине 1346. у северној Француској поред места 
Креси (Crecy) војска енглеског краља извојева-
ла је велику победу над француским витезовима. 
Енглези су – први пут на континенту – користи-
ли и топове, битку су, међутим, решили енглески 
стрелци. Французи који су имали стрелце најам-
нике из Ђенове – као што се и на основу слике 
да закључити – служили су се моћним самостре-
лима, дотле су Енглези током борбе користили 
традиционалне, али квалитетне дугачке лукове. 
Док је самострелац у минути избацивао 4 стреле, 
дотле је енглески стрелац опружио 12–15 стре-
ла. Након неуспеха Ђеновљана француски ви-
тезови су извели 14 напада, али Енглези су сва-

ки препад успешно одбили
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тром у Риму, па све до Равене на северу, припадао је Папској др-
жави (Pápai Állam). На териториjи северне Италије настале су 
независне градске републике. У њима је најбогатији и најспо-
собниjи део грађанства приграбио власт. Најмоћније су биле Фи-
ренца, Милано и Венеција, тј. Млетачка република. 

� Иако је на челу Венеције, као државе традиционог устројства, стајао 
дужд, 1310. оформљен је нови политички орган Веће десеторице, који је 
уз помоћ тајне полиције држао власт у својим рукама. Дипломатија Вене-
ције је „ухватила у вигове” Европу, и успешно штитила интересе Републи-
ке Св. Марка. 

СТОГОДИШЊИ РАТ (1337–1453) Иако је Филип Лепи (Szép 
Fülöp) имао чак три сина, сва тројица су рано преминула, по-
следњи 1328. Тако је мушка лоза династије Капете – која је вла-
дала од 987. – угашена. Енглески краљ Едвард III (III. Edward, 
1327–1377), рођак по женској линији, одмах је претендовао на 
француски престо. 

Француски сталежи су намeру енглеског владара одбацили 
као бесправну – позивајући се на стари франачки закон – где је 
из наслеђивања искључена женска линија. Они су на престо до-
вели рођака по мушкој линији, члана породице Валоа. (Фран-
цуском је до 1589. владала династија Валоа (Valois-ház.) Друго 
замршено питање је био коме заправо припада југоисточни део 
Француске, јер на ове области су и француски и енглески владари 
полагали захтев. Тако је започео дуготрајни рат између Енглес-
ке и Француске, који историографија назива Стогодишњим 
ратом (1337–1453). 

� Рат је почео енглеским победама. Врхунац енглеског успеха је био мо-
менат када је француски владар пао у ропство (Поатије, 1356). Занимљиво 
да је француски краљ под притиском пораза одустао од тога да му енглески 
владар полаже заклетву верности (1360). После је дошло до преокрета. Но-

Минијатура приказује осуђивање Јованке Орле-
анке. Из преписа записника на латинском језику 
(Француска, друга половина XV века) сазнајемо: 
Јованка Орлеанка је пала у ропство Бургун-
дијаца, савезника Енглеза, који су је за басно-
слован откуп (десет хиљада златних круна) из-
ручили острвљанима. Јованка је као јеретик 
доспела пред суд инквизиције и током процеса 
је доживела многа понижавања. (Младу девој-
ку из Домремија на крају су спалили на ломачи.)

? Шта су били узроци и какав је био ток енгле-
ско-француских сукоба?

Војвода Карло Смели Бургундски (Burgundi Merész 
Károly), реликвијар од злата и глеђа (Gerard Loyet, 
1466). Војвода је припадао кући Валоа и погинуо 
је 1477. у једној бици борећи се против Швајца-
раца. Већи део његовог војводствта припао је 
Краљевини Француској. Представ ници куће Ва-
лоа су 1363. загосподарили Бургундијом (Филип 
Смели / Merész Fülöp). Војводство је под њихо-
вом влашћу постало једна од најзначајнијих др-
жава крајем средњег века. Њихова власт је про-
ширена и на богату Фландрију. На двору војвода 
од Бургундије неговани су префињени манири, 
његово устројство је постало узор осталим европ-
ским владарима. Ту је основан Ред златног руна 
(1433), чија ознака је била ован на златном лан-
цу, окићеном дијамантима. Овај симбол је веко-
вима представљао припадност европској поли-

тичкој и духовној елити. 
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ви француски краљ Шарл V Мудри (V. Bölcs Károly, 1364–1380) наставио је 
борбу и већим делом је вратио територије поседнуте од Енглеза. Први део 
Стогодишњег рата окончан је мировним уговором из 1375. 
 Међутим Француској срећа није погодовала. На престолу се нашао Шарл 
VI Луди (VI. Őrült Károly, 1380–1422), уместо кога су земљом управљали ста-
ратељи, обласни господари који су првенствено гледали свој интерес. Учест-
але су биле унутрашње размирице. То је искористио енглески краљ Хенри V
(V. Henrik, 1413–1422), искрцавши се у јесен 1414. у северну Француску. Хе-
нријева војска је код Аженкура (Azincourt) однела велику победу над Фран-
цузима. Потом је дoговором обавезао француског краља да након смрти 
(тога) француски престо наследи енглески владар. Енглези су, позивајући се 
на тај уговор, окупирали – изузев средишњих територија – целу Француску.

КРАЈ СТОГОДИШЊЕГ РАТА Француски престолонаследник, 
Шарл VII (VII. Károly) потиснут је у град Орлеан (Orléans), који 
беше под опсадом Енглеза. Малобројне француске снаге које су 
кренуле у помоћ дофена биле су сигурне у свој успех. Предвође-
ни младом сељанком из Домремија (Шампања) Јованком Орле-
анком (Jeanne d’Arc) постигле су свој циљ. Џан је снагу црпела 
из својих привиђења, која су јој говорила да престолонаследника 
поведе у Ремс и да га по обичају – уз миропомазање – крунише за 
француског краља. Задатак је – неким чудом – и извршен. Но Јо-
ванка Орлеанка, коју су називали и Девицом од Орлеана доспе-
ла је у енглеско ропство и спаљена на ломачи (Руан, 1431). Али 
Францизи се више нису дали зауставити.
 Године 1453. победом Француза окончан је Стогодишњи 
рат. Енглези су на континенту задржали само луку Кале (Calais). 
Углед и оружана снага француског краља порасли су. Француска 
је опет пошла путем уједињења.

�  „СРЕДЊОЕВРОПСКИ НЕМАЧКИ ГРАДОВИ” Од краја XIII века инду-
стријски развијенији јужнонемачки градови преплавили су чешко тржиште 
металним и текстилним производима, док су извоз сачињавале сировине: 
пшеница, вино, дрва, племенити метали. Немци су се преселили у оне гра-
дове где су имали трговачке испоставе. Тако су они унутар градова дошли 
до кључних позиција. Због тога су односи повремено постајали затегнути 
између њих и сиромашнијег чешког грађанства, односно чешког племства. 
Исти процес се одиграо у Угарској и Пољској. (У почетку су из Угарске из-
вожени племенити метали, а после вино и стока.)

ПРАГ, ПРЕСТОНИЦА РИМСКО-НЕМАЧКОГ ЦАРСТВА И 
(НЕМАЧКА) ЗЛАТНА БУЛА Након Хабзбурга нови римско-не-
мачки цар биран је – у особи Хенриха VII (VII. Henrik) – из ди-
настије Луксембурговаца. Та породица је након изумирања чеш-
ке династије Пшемисл (1306) наследила и чешки престо. 
 Моћ цара (и чешког краља) Карла IV Луксембуршког (IV. 
Luxemburgi Károly, 1346–1378) базирала се на Чешкој. Град 
Праг (Prága) постао је сјајна престоница, владар је потпомагао 
велике грађевинске подухвате, нпр. Карлов мост (Károly-híd). 
Црква је од њега добила велике поседе, основао је универзитет
(1348), на ком се предавало на немачком језику. Средњовековна 
Чешка је за време Карловог регнирања доживела процват.

Године 1356. цар, да би ублажио замршене односе царства, из-
дао jе Немачку златну булу, која је регулисала избор царева 
Светог римског царства. Седам кнежева изборника (три цркве-
на и четири световна) постали су: надбискупи Мајнца, Трира и 
Келна; чешки краљ, рајнски изборни палатин, саксонски војвода 
и бранденбуршки маркгроф. 
 Цар Карло је, дакле, да би сузбио анархију, сузио број оних 
који имају право гласа при избору новог цара. Кнежеви изборни-

„Шарл ће са великом војском ући у Париз! Ако Ви 
нећете да верујете очитовању Господа и Девице, 
борићемо се, било где да Вас нађемо. Обећа-
ва и даје Вам на знање Девица да ће тамо доћи 
до толиког покоља, колики за хиљаду година се 
није десио у Француској. Знајте да ће краљ неба 
послати толику снагу Девици да ће свако супро-
тстављање Њој и њеним ратницима бити уза-
лудно.”
Писмо Јованке Орлеанке упућено енглеском 
краљу у пролеће 1429.

Цар Карло (Карлштајн / Karlstejn, 1357). Немачка 
златна була је учврстила положај царске власти. 
Цар више није претендовао да му крунисањем 

папа потврди положај

„Избор се решава већином гласова. Новоизабра-
ни владар одмах мора потврдити феуде, приви-
легије, права и слободе изборних кнежева. Из-
борници ће седети следећим редоследом ...”
Из „Немачке златне буле“, 1356
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ци су постали цареви савезници, дата су им царска права у њи-
ховим областима. Карло IV с том повељом и формално је при-
знао слабљење царског утицаја и претварање царства у савез 
самосталних кнежевина.

ХУСИТИЗАМ Крајем XIV века на територији Чешке краљевине 
настао је верски покрет хуситизам, који је истовремено одражавао 
антинемачка осећања овдашњег становништва, као и кризу като-
личке цркве и захтеве за реформама. Јан Хус (Husz János), који је 
био и свештеник и прашки универзитетски професор, залагао сe 
за превод Библије, за литургију и универзитетска  пре давања 
на матерњем, чешком језику. Тражио је укида ње свеште ничких
повластица, укидање редовништва и да причеш ће и обичним
верницима буде дозвољено под два вида. (Хостија је представља-
ла само Христово тело, док Христову крв - вино.) Хуситизам је у 
Чешкој довео до дугих и крвавих ратова. (Детаљније 26. лекција). 

� Духовне претече хуситизма били су они мислиоци који су у доба шиз-
ме, с падом угледа цркве, преиспитали старе истине и потражили нове од-
говоре на суштинска питања. 
 Џон Виклиф (John Wyclif), универзитетски професор на Оксфорду, зала-
гао се за вид ранохришћанске цркве, која је прожета демократизмом и јед-
ноставношћу. Виклиф је у томе видео излаз из кризе. Вилијам Окам (William 
Ockham) тврдио је да папе, као и краљеви, владају по овлашћењу народа 
– и вероватно под утицајем права сталешког супротстављања – наглаша-
вао је да народ може чак и папе свргавати.

ПОЉСКА Након смрти Болеслава III (III. Boleszló) 1138 Пољ-
ску, распарчану на војводства, ујединио је Владислав Локје-
тек (Lokietek Ulászló, 1306 – 1333). Његов наследник Казимир 
III (III. Kázmér, 1333 – 1370) наставио је крупан посао уједиња-
вања државе. За Кaзимирове владавине установљене су централ-
не краљевске институције, кодификован је законик, а у Кракову
(Krakkó) основан је први универзитет у Пољској (1363). 
 У периоду разједињености порасла је моћ пољских великаша. 
Владар се у борби против њих ослањао на средње племство. 
Казимир је подржавао градове и трговину, међутим, занатлије 
нису представљале озбиљну конкуренцију за индустријске про-
изводе који су стизали са Запада. Приходе краљевства тако су пр-
венствено сачињавале царине и порези. Почетком осамдесетих 
година XIV века пољско племство је раскрстило са традиционал-
ним пољско-литванским несугласицама. Године 1385. литвански 
принц Јагелон, иначе паганин, примио је католичку веру и 
под именом Владислав крунисан је за пољског краља. 
 Године 1410. Литванци су у савезу са Пољацима у бици код 
Таненберга (Grünwald) остварили сјајну победу над тевтонским 
витезовима. Скршена је власт немачког витешког реда и њихо-
ве вође постале су вазали пољских краљева. Тако је отворен пут 
Пољацима ка Балтичком мору.

1. Који су узроци слабљења моћи Римско-немачког царства и папства током XIV–XV века?
2. Које државе су ојачале током XIV–XV века? Чиме се може тумачити њихова моћ на економском, друштвеном 

и политичком плану?

Џон Виклиф, приказ савремене гравире

? Кога називамо јеретиком? Какве је методе ко-
ристила црква у борби против јеретика? 

„… Краљ Казимир је водио бригу о томе да вите-
зови (milites) и племићи (nobiles) не потчињавају 
сељаке (cmethones), нити досељенике (coloni) и 
да им не наносе неправду. Сељаци и досеље-
ници који су живели под влашћу витезова и пле-
мића, ако су их господари или њихови наследни-
ци злостављали, могли су бити сигурни да ће код 
краља сваки пут наћи правицу.”
Јан Длугос (Jan Dlugos, 1415–1480), хроника по-
весничара из Кракова о централизованој власти 
краља Казимира III

Надгробни споменик пољског краља Казимира 
Великог (Катедрала у Кракову, након 1370)
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21. Мала Азија и Исток Европе 
у позном средњем веку

УСПОН ОСМАНСКОГ ЦАРСТВА Од друге половине XIV века 
– некада моћне балканске државе, а сада само номиналне и раз-
једињене царевине – Србија, Бугарска и Византија неко време су 
још одолевале турским пљачкашким упадима, али све више су 
посустајале.
 Да бисмо разумели успон нове велесиле, морамо се вратити у 
прошлост. Турци Селџуци (szeldzsuk-törökök), као номадска пле-
мена живећи на просторима западно од средње Азије, у XI веку 
појавили су се на границама Византијског царства. Након битке 
код Манзикерта њихова новонастала држава у Малој Азији била је 
тако јака да се успешно супротстављала крсташким витезовима. 
Међутим, у XII веку држава Селџука се распала. Међу десет 
кнежевина била је и Османова. (Народ Турци Османлије и ди-
настија Османлије подједнако дугују име емиру Осману / Oszmán 
emír.) Тај огранак велике породице турских народа стигао је из 
средње Азије, бежећи испред Монгола, почетком XIV века у 
Анадолију (Аnatólia), где је основао своју државицу. 

ОСВАЈАЊА ОСМАНЛИЈА Осман и његови наследници чвр-
стом су вољом објединили ратоборан народ у државу; оформи-
ли су војску, чији је главни циљ постао стално освајање. Исто као 
код Арабљана, и овде је теоретски сва земља припадала султа-
ну. Он ју је првенствено за војне заслуге, као награду, додељивао 
заслужнима. Али тај земљишни посед могао је бити било када 
одузет или мењан за неки други. У Турској царевини пут ка ви-
соким положајима и богаћењу био је отворен првенствено они-
ма који су постизали успехе на војном пољу.

Спахије су сачињавале лаку коњицу. А њихова награда за вој-
ну службу била је земљишни посед, који су примали од султана 
или неког турског великодостојника. Турци су нашли лек против 
налета тешке коњице: јаничаре, дисциплоновану пешадију, која 
се борила у збијеним редовима. 

� Институција јаничара је настала на специфичан начин. Од осамдесе-
тих година XIV века султани су издали налог за сакупљање данка у крви. 
Своје хришћанске поданике су натерали да се сваке треће – пете године из 
40 породица да по једно мушко дете држави. Дечаци су васпитавани у духу 
ислама, неко време код турских породица, а после су пребачени у логоре 
за војну обуку. Ту су увежбавали употребу лука и осталог оружја. Јаничари 
(нова војска) постали су страховити одред турске војске.
 Средином XV века појавила се турска артиљерија, тобџије су руковале 
тадашњим највећим топовима. 
 Када турски султан, који је важио за врховног заповедника војске, није 
лично учествовао у војном походу, замењивао га је наименовани сердар. 
Тај положај је обично додељиван великом везиру, тј. султановом заменику. 
Поред копнених снага турска војска је имала и ратну морнарицу 

 Османов син, заузевши Галипоље на Дарданелима (Gallipoli a 
Dardanellákon), закорачио је на тло Европе. Солун (Szaloniki) већ 
је био на дохват руке. Године 1371. у бици на Марици (Marica-fo-
lyó) српски владари - браћа Мрњавчевићи (Mrnjavčević-testvérek) 
– поражени су. Османлије нису заустављене. 
 Војска султана Мурата I (I. Murad, 1362–1389) у бици на Ко-
совом пољу (Rigómező) однела је победу над српском (Mорав-

Исрафил (Iszráfi l), анђео страшног суда (минија-
тура турског рукописа)

? Каквом су свирепом али ефикасном мером 
турски султани избегли борбу око престола?

Немачки и италијански бакро- и дрворесци под-
робно су приказивали западној Европи – заинте-
ресованој за Османлије – турске ратнике. Ово је 

приказ турског коњаника, спахије.

„…У седлу седе, као у некој наслоњачи, колена 
су им прилично високо (...) копљем лако могу да 
се избаце из седла. Оружје богатијих је лук, то-
болац, сабља или кратки буздован са више пера. 
Многи носе мали дрвени штит, који им служи као 
заклон. Послушност према претпостављеноме 
безмерна је, ниједан његов налог не би смели 
прекршити” – тако је писао о спахијама у XV 
веку неки француски витез
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ском) кнежевином и њеним савезницима. Србија је постала ва-
зална држава. Нешто касније (1393) иста судбина је задесила и 
Бугарско царство.

НАСТАНАК РУМУНСКИХ КНЕЖЕВИНА: ВЛАШКЕ И МОЛ-
ДАВИЈЕ Румунске сељаке су византијски цареви често корис-
тили као лаку коњицу у својој војсци. Румуну – које су у то вре-
ме називали Власима – збили су се на територији између Дњепра, 
Карпата и доњег тока Дунава, где су живели заједно са Куманима. 
На јужном и североисточном делу некадашње „Куманске” то-
ком XIV столећа настале су две румунске војводине: Влашка 
(Hаvasalföld) и Молдавија (Moldva). На челу тих држава стајале 
су војводе. Војвода је словенска реч и осначава високо војно дос-
тојанство. Влашка и Молдавија су у то време служиле као там-
пон државе између Угарске и Османлија, царства у надирању.

УКРАЈИНЦИ, БЕЛОРУСИ, РУСИ Средином XIII века Татари 
су поразили разједињене руске кнежевине. Разједињеност је по-
могла и освајања Пољака и Литванаца. Први су у XIV веку заузе-
ли Халич, а други су проширили власт на области око Кијева.
 Источни Словени, живећи под туђинском влашћу – развили су 
се у три народа. На територијама освојеним од Пољака и Ли-
тванаца формирао се украјински и белоруски народ. А у обла-
стима потчињеним Монголима живео је (велико)руски народ. 

РУСКИ ГРАДОВИ Руски градови – Новгород (Novgorod), Лавов 
(Lvov), Псков (Pszkov) итд. доста су се разликовали од западно-
европских градова. Они су првенствено трговали сировинама. 
Крзна, мед, восак набављали су са својих трговачких испостава, 
а те артикле су после прослеђивали ханзеатским градовима. За 
узврат набављену текстилну робу и металне производе су прода-
вали унутар руских кнежевина. Водећи слој у руским градовима 
су сачињавали трговци на велико, односно они земљопоседници 
који су се преселили у градове и бољари. Од краја XIII века гос-
подари Новгорода су постали владари Велике кнежевине Вла-
димир (Vlagyimiri Nagyfejedelemség). Они су, међутим, стварну 
власт препустили руководству града Новгорода. Новгород је др-
жао под својим надлештвом северне руске области. 

МОСКОВСКА РУСИЈА Кијевска велика кнежевина се распала 
на мноштво мањих руских држава, на чијем челу су стајали вла-
дари из династије, норманског порекла – Руриг (руски: Рјурик). 
Тако распарчани пристали су да плаћају данак осамостаљеном 
делу Златне хорде (Arany Horda) Татарима Кипчацима. Џингис-
каново монголско царство се прво распало на четири дела, чији 
најзападнији део је назван Златном хордом, у ком је такође започ-
ет процес дезинтеграције. Успон Московске кнежевине (Moszkvai 
Fejedelemség) почео је средином XIV века, која је прилагођавањем 
и далековидошћу надмашила остале руске кнежевине. Успону 
Москве погодовао је и повољан географски положај. Град 
је основан 1147, од страних завојевача био је „заштићен” окол-
ним руским кнежевинама. Кнежевина се иначе налазила где се 
укрштају велики трговачки путеви, и речни и копнени.
 Московски кнез Иван Калита (Kalita Iván, 1325–1340) добио 
је право од окупатора на убирање данка. (Надимак „Калита” 
долази од израза кеса новаца). Захваљујући добрим односима које 
је успешно изградио, кнез Иван је од кана Златне хорде добио ти-
тулу великог кнеза. Поред унутрашњих тешкоћа канат се суочио и 

Јаничар. Живели су у касарнама, била им је 
забрањена женидба. Њихова дисциплинована 
пешадија успешно се носила са коњаницима под 
тешким оклопом, чије прве нападе су обично са-

чекивали иза палисада.

Царска лавра у Кијеву – улаз у манастир пећи-
ну (XII век)
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са моћним литванским суседом. Истовремено на Куликовом пољу 
(Kulikovó) на Дону 1380. велики кнез Димитрије Донски (Dmitrij 
Donszkoj) извојевао је прву победу једне руске војске над татар-
ском силом (и добио надимак Донски). Пре власт Москве је пола-
ко, али сигурно расла.

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА Под татарским јармом православна 
вера је била духовни оквир који је уједињавао све Русе. Велики 
кнез Москве успео је наговорити кијевског митрополита да пре-
мести седиште у Москву. Први прелат Руске православне цркве 
од тада је здушно помагао политичке циљеве владара Московске 
велике кнежевине (Moszkai Nagyfejedelemség).

Када су Османлије освојиле Цариград (1453), православна 
црква је несметано наставила свој рад у новооформљеној Русији. 
Руска православна црква је била ослобођена од пореза. Према ру-
ском тумачењу, Москва је у политичком и верском смислу – 
као наследник Византије – постала Трећи Рим (Harmadik Róma).

1. Докажи повезаност између државног устројства и освајачке политике Османског царства.
2. Упореди западноевропске и руске градове.
3. Који су чиниоци довели до успона Московске кнежевине?

Митрополит Алексије (икона, XV век)

22. Владавина Карла Роберта
ОБЛАСНИ ГОСПОДАРИ УГАРСКЕ Изучавајући раздобље по-
следњих Арпадоваца већ смо уочили да слабљењем краљевске 
власти најмоћнији великаши су се почели понашати попут 
„малих краљева“. Властелинства и жупаније које су им биле по-
верене сматрали су својом вечитом баштином, упражњавали су 
краљевска права, водили властити двор. Дакле обласни госпо-
дари су израсли у важне политичке чиниоце. 

� Територије највећих обласних господара беху: Чак (Csák, на северо-
западном делу државе), Кесеги (Kőszegi – већина Дунантула), Шубићи
(Subicsok, на југу, у Хрватској). На северистоку Абе (Abák), на Тисантулу 
Борше (Borsák), у Ердељу Кани (Kánok), у јужном делу Славоније Бабо-
нићи (Babonicsok). 

БОРБЕ ЗА ПРЕСТО Од Арпадоваца осташе само наследници 
по женској линији. Обласни господари су желели краља који им 
не смета, поред кога могу сачувати своју власт. Два супарника, 
син чешког краља Вацлава II (II. Vencel) принц Вацлав (Vencel 
herceg) и Отон Вителзбах (Wittelsbach Ottó) то су брзо схвати-
ли и разочарани се вратили кући. Чукунунук Беле IV Анжујац 

? Која је узајамна повезаност између Белине 
политике након најезде Татара и појав љивања 
обласних господара?

? Посматрај у историјском атласу који обласни 
господар поседује највише градова и најзначај-
није тврђаве?

? Шта смо до сада учили о династији Анжуја-
ца?
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Карољ Роберт (Károly Róbert) дошао је из Напуљске краљеви-
не, државе која je била пaпско лено. До 1308. постао је једини 
кандидат у борби за угарски престо. Уз подршку папског лега-
та и угарских прелата 1310. по трећи пут (овога пута прописно) 
је крунисан за краља под именом Карло I. Крунисао га је ос-
трогонски надбискуп, у Секешфехервару, Светом круном. Само 
се у случају испуњења та три услова крунисање угарског влада-
ра сматрало важећим. 

КАРОЉ РОБЕРТ И АМАДЕОВИ СИНОВИ. КОНАЧНА ПО-
БЕДА НАД ОБЛАСНИМ ГОСПОДАРИМА Карољ Роберт 
(Caroberto / Карло I Роберт, 1310–1342) покушао је да заједно 
влада са „малим краљевима“. Уместо очекиваног потуштања, од-
носи између краља и великаша остали су затегнути. Тада се деси-
ло да су се грађани Кошица (Kаssa) побунили против породи-
це Аба. Убили су обласног господара североисточних жупанија, 
који је готовански владао градом, а свиту му бацише у тамницу. 
У спору између Абиних синова и града Кароберто (крaљ се тако 
зваше на италијанском) стао је на страну грађана. Абини синови 
су тада опустошили неколико краљевских поседа и спремали су 
се да опљачкају Кошице. Њихова војска је постала веома опасна, 
када је господар западног Фелвидека и најмоћнији обласни госпо-
дар Матеј Чак (Csák Máté) послао своје оклопне најамнике. 

� И иза Кароља Роберта су стајале знатне снаге. До 1310-их година ско-
ро на свим нивоима друштва било је видљиво незадовољство владави-
ном „малих краљева“.
  Ситно и средње племство је било приморано да ступи у њихову служ-
бу, јер су обласни господари проширивали своје територије на њихову ште-
ту. Од зулума „малих краљева“ страдало је и градско становништво. 
Опасни путеви, несигурност тргова и самовољне царине првенствено су 
погађали њих. Паорска газдинства су осиромашила, јер сву корист је при-
грабио месни господар. И клерикалци су гајили негативна осећања према 
обласним господарима, јер су и црквена добра много страдала. 

 Године 1312. у крвавој бици код Розгоња (Rozgony / Розановце) 
Кароберто је победио војску Амадеових синова и Матеја Чака.
 У борби против „малих краљева“ – као што се у розгоњској 

? Како је настао најзначајнији део мађарског 
крунидбеног накита: Света Круна?

? На стр. 94 налази се генеалогија владарских 
кућа. У каквим родбинским везама је био Каро-
берто са Арпадовцима?

Карољ Роберт и острогонски надбискуп Тамаш 
пред Богородицом са малим Христом (ту ико-
нографску представу западни хришћани нази-
вају Мадона). Фреска из 1371. из сепешхељског 
храма (Szepeshely / Spišska Kapitula). Црква 
је све време подржавала Карла Роберта

Битка код Розгоња. Сукоб се одвија у доли-
ни испред узвишења са тврђавом, која пред-
ставља Кошице, односно пејзажом са стена-
ма и шумом. Приказ двобоја Карла Роберта 
(здесна) и једног од Амадеових синова (сле-
ва). (Минијатурa из Илустроване хронике) 

? Oбјасни геоисторијски појам Фелвидек (Fel-
vidék).
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бици и показало – могао је рачунати на војну снагу прелата, 
племића и градова. Војни успеси и прилике које су погодовале 
краљу уродиле су плодом: до гoдине 1323. Кароберто је постао 
господар над целом Угарском.

� По краља је била повољна околност да је 1321. умро најмоћнији об-
ласни господар: Матеј Чак. Његова област је такорећи без супротстављања 
прешла владару у руке.

ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ Године 1323. Карољ Роберт је престони-
цу из Темишвара (Temesvár) пренео у Вишеград (Visegrád). Нови 
начин управљања базирао се на владаревим поверљивим људима. 
Чланови новог водећег слоја – које је уздигао краљ - заузимали 
су највише положаје. Они су своју плату примали у виду служ-
бе (honor) – тј. од прихода оних краљевских тврђава и власте-
линстава која су им била поверена. Били су власници тих посе-
да само док су били на високим државним положајима, а обично 
они су сачињавали и чланове краљевског савета.

� Породице које су се – захваљујући крупним положајима – тада уздиг-
ле јесу: Другет (Drugeth), Ујлаки (Újlaki), Гараи (Garai / Горјански), Бебек
(Bebek) и Лацкфи (Lackfi  / Лацковић).

Власници хонора су под својим заставама – са својом војском 
- полазили у борбу. Њихове бандерије морале су да стоје краљу 
на располагању. Господа с бандеријалном војском називала се за-
ставници (zászlósurаk); на италијанском застава значи bandera. 
И владар (краљевска бандерија) и жупаније (жупанијске банде-
рије) поседовале су тај тип војске. 

НОВИ НАРОДИ НА ТЛУ УГАРСКЕ Нa веома опустошене тери-
торије Фелвидека (Felvidék) населили су се Моравци (morvák) и 
Пољаци. Од њих и од горњоугарских Словена у позном средњем 
веку формиран је словачки народ. Тада су се у Поткарпатје 
(Kárpátalja) населили Русини. У Ердељ, односно у област доњег 
тока Дунава настављено је досељавање Румуна – сточара, овча-
ра. (Мађари су Румуне називали Власима / oláhok.) 

РАЗВОЈ ГРАДОВА Градови обично настају на местима где се 
сусрећу различите географске области или на прометним сај-
мишним местима, где долази до живе размене велике количине 
различите робе. Угарски градови су свој развој дуговали транзит-
ној трговини, дакле зависили су од даљинске трговине. 

� У међународној трговини трговци јужнонемачких градова увозили су 
индустријску робу, зачине, а из Угарске су увозили племените метале. Кон-
тролу левантске трговине унутар угарских граница такође су приграбили 
Немци, заправо ердељски Саси. Неповољна подела рада између Запада и 
периферних области имала је негативне последице, које су и у будућности 
карактерисале однос Центра „индустријализованог“ Запада и Периферије 
(европски Исток) који се бави пољопривредом. 

Слободни краљевски градови порез су плаћали само кра-
љу, имали су своју самоуправу и према краљевим прописима 
своја места су опасали зидинама. Од повластица најважније су 
биле право избора судије, градског већа и свештеника; били су 
ослобођени царина и имали су право заустављања трговаца од-
носно робе. (Ово последње је значило да су трговци који су стиг-

„А они пак – најокорелији непријатељи мира – 
узеше оружје и са литица брега одједном се спус-
тише у долину, вољни за борбу против краља ... 
А краљ, иако је од његових више погинуло, ипак 
је извојевао славну победу. Верујемо и сведочи-
мо да је то Господово дело.”
Битка код Розгоња. Одломак из „Кепеш Крони-
ке“, коју је око 1358. саставио Марк Калти (Kálti 
Márk). 

„Приличи краљевском величанству да верност и 
услуге својих присталица узврати награђивањем, 
узевши то као пример остали ће се лакше дати 
на верност (краљу).”
Кaрољ Роберт након битке код Розгоња дарује 
посед свом присталици Риколфу (Rikolf) (26. јун 
1312)

? У чему се разликује бандеријална војска од 
феудалне, односно најамничке војске?

„Ми, краљ Лајош ... строгим наређењем запове-
дамо, да наши Румуни ... односно њихови посе-
ди, кметови и иметак дотле док лично не дође-
мо у Темишвар, нити путем парничења, нити ван 
њега, ни под којим околностима, нити икаквим по-
водом не смеју бити ометани.”
Упутство Лајоша I Румунима који живе у околи-
ни тврђаве Михалд (Mihald vára; 5. јануар 1373)

? На којим територијама Угарске су сконцен-
трисани слободни краљевски градови? Kојa не-
равномерност се може уочити? 

\

? Да ли су становници угарских градова имали 
више или мање права него њихове западноев-
ропске „колеге”?
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ли у град морали своју робу понудити за продају на главном град-
ском тргу.)
 Рударски градови су настајали у крајевима богатим рудама. 
Њихови становници – краљеви рудари – углавном су били Нем-
ци. Рударски градови су уживали у повластицама сличним 
као у слободним краљевским градовима. Угарска је у то вре-
ме била позната по рудном богатству. Центри рударства племени-
тих метала били су Кермецбања (Körmöcbánya / Кремница), где 
се копало злато, Шелмецбања (Selmecbánya) сребро, Бестерце-
бања (Besztercebánya) бакар. Солане су биле у Ердељу.
 Другу групу градова сачињавале су паланке (аграрни градо-
ви). Оне су поникле од села црквене и световне властеле, та места 
су се исто налазила поред трговачких путева. Самоуправа им је 
била слабо развијена. Њихови становници су се бавили земљо-
радњом, сточарством, а дажбине су плаћали властелину, једном 
годишње, у једном износу.

СПОЉНА ТРГОВИНА, ЦАРИНЕ Нарочито су вина и сива 
говеда имала добру прођу у иностранству. Од пореза, које је 
краљ разрезао, царине су погађале грађане. Најважнија царина 
је била тридесетина. Поред главних путева постављена су мес-
та где је убирана тридесетина (harmincadhely), роба која се изво-
зила или увозила била је царињена са 1%, а тај новац je богатиo 
ризницу. (Касније је тај износ повећан на 3,33%.) 

МОНЕТАРНА РЕФОРМА Краљ је због царинских прихода био 
заинтересован у развоју трговине. Промету је погодовала нова ва-
лута, која је била сталне вредности. Монетарна реформа је зато 
могла бити спроведена, јер је Угарска била богата племенитим 
металима. Тада се у Европи 2/3 руде злата копало у Угарској. Али 
и производња сребра је високо котирана, у томе је само Чешка 
претекла Угарску. 

Златна форинта – по угледу на фирентинску монету (fi orino) 
– пуштена је у оптицај 1325. и постала је и на страном тржишту 
омиљена. Поред њe – водило се рачуна и о месном тржишту, за 
чије потребе је кован сребрни и бакарни динар. 
 Истовремено са увођењем златника Кароберто је наредио да 
копање племенитих метала постане краљевски монопол. Пре-
ма тој одредби ти метали могли су да се мењају само у комори 
краљевске ковнице на метални новац. Нековано злато и сребро 
повучено је са тржишта, тј. укинута је слободна трговина са си-
ровим златом и сребром.
 Већој производњи племенитих метала користило је, што је 
1327. укинут краљевски монопол на копање руда. (Краљевски 
монопол је значио следеће: ако је на властелинском добру 
откривено налазиште руде, рудник је обавезно морао бити 
уступљен владару, који је у замену властелину доделио други 
посед.) Према новој одредби владар је полагао захтев само на 
2/3 рударских прихода (урбура), а једна трећина је остала власте-
линова. Обавеза замене племенитих метала за ковани новац од-
носила се и властелина на чијем поседу је откривен рудник. 

ПОРТАЛНИ ПОРЕЗ Али током времена Кароберто је укинуо 
обавезно мењање новца, па је некако морао надокнадити корист
коју је од тога имала ризница, „лукрум камаре“ (lucrum camarae). 
Краљ је издао налог за убирање новог пореза. Свака (кметска) 

? Одакле потичу и зашто су тражена мађарска 
сива говеда (magyar szürkemarha)? 

„Ако наплате обавезну царину, на основу старих 
обичаја, које су наши претходници одобрили, и 
дају тридесетак под тврђавом подигнутом код 
сав ске скеле (szávai rév), пo цeлoj (нашој) држа-
ви сe мoгу слободно и са сигурношћу кретати са 
својим људима, тако нам краљевске вере.”
Каробертова заштитна повеља страним тр-
говцима (1316)

„Знајте да прелати, барони и племићи државе 
наше, након озбиљног договора између себе, 
понизно стадоше пред нас и мољаше нас, пош-
то лош новац коморе наше, становнике ове др-
жаве веома погађа, ради успостављања благос-
тања и општег добра, тражише да кујемо добар, 
нови новац, трајне вредности, који ће били у це-
лој држави у оптицају.”
Каробертов налог за ковање нових сребрних ди-
нара (6. јануар 1323) 

? Колико ковница комора је било у Угарској у 
XIV столећу и где су се оне налазиле?

? Кaкo сe oдрaзилo на спољну трговину уво-
ђење краљевског монопола на племените мета-
ле?
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кућа кроз чију капију су могла да прођу кола са сеном била је оба-
везна да плати порез владару који је назван: портални порез. 
(Oво беше први државни непосредни порез у Мађарској.) 

ЛАЈОШ I ВЕЛИКИ Toкoм влaдaвинe Kaрлa Рoбeртa краљевска 
власт је (поново) ојачала. Привреда државе се развијала. Нотаби-
литет је подржавао владара, који је у свакодневном опхођењу био 
суморан, сумњичав и држао се на одстојању. Након Каробертове 
смрти, сви су били задовољни када је на престо дошао његов ста-
рији син. Лајош I (I. Nagy Lajos / Лудовик I Велики, 1342–1382) 
је ковао смеле спољнополитичке планове, ради прослављања 
имена и власти династије Анжујаца (Anjou-ház), што значи да је 
често ратовао. Истовремено законодавном делатношћу је обез-
беђивао даљи развитак државе и може се рећи да није похар-
чио очевину..

Каробертова златна форинта - након 1325.

1. Која је сличност и разлика у политичком систему последњих Арпадоваца (крај XIII столећа), односно за време 
владавине Кароберта у улози нотабилитета, дотација, војске и oсталог?

2. Упореди финансијску политику последњих Арпада и период Карла Роберта – по питању прихода и привредних мера.

Земаљски достојанственици. Судство у средњовековној Угарској
(Штиво)

ЗЕМАЉСКИ ДОСТОЈАНСТВЕНИЦИ Палатин
беше краљев заменик, који је у почетку руководио 
краљевским дворским поседима. С почетка XIII века 
палатин већ игра значајну улогу у световном право-
суђу. То да је палатин краљев заменик – поред већ на-
ведене функције – важило је и на војном пољу.
  Звање државног судије (iudex curiae / országbíró) 
јавља се у првој половини XII века. Његов делокруг у 
XIV столећу обухвата све друштвене слојеве – изузев 
становнике градова.
 Мagister tavernicorum (товарник / tárnokmester) у 
доба Арпадоваца управљао је регалијама. Тим заду-
жењем постао је кључна фигура привреде: од прве по-
ловине XIV столећа заправо он je управљаo краљевом 
економском политиком. После је у први план дошла 
његова улога администратора и судије. У случају ту-
женика, грађана слободних краљевских градова који 
нису тужени од стране својих суграђанан – негде пред 
крај владавине Карла Роберта – њима је судио тoвар-
ник. Његов задатак је преузео ризничар (custos thesauri 
/ kincstartó). Већ почетком XV века краљевским при-
ходима је управљао ризничар.

Ердељски војвода од краја XII века био је на челу 
краљевских – а после племићких – жупанија у Ердељу. 
 Међу земаљске достојанственике спадали су и гу-
вернери јужних покрајина, банови, односно краљу 
су били подложне и старешине две важне жупаније: 
тамишки и пожунски жупан. За земаљске достојан-
ственике су смартани и они који су били задужени 
за функционисање краљевског двора, нпр. надзорник 

краљевих штала (lovászmester / magister stabuli), над-
зорник краљевске трпезе, надзорник краљевских под-
рума, надзорник краљевског обезбеђења.

КАНЦЕЛАРИЈА ДРЖАВНОГ СУДИЈЕ У XIV веку 
у престоници краљевства на два се начина судило. У 
извесном броју случаја пресуду је доносио краљ који 
је стајао на челу судија. У другим случајевима пре-
суђивао је државни судија, који је представљао краља. 
И како је већ речено, у његов делокруг су спадали сви 
друштвени слојеви – изузев становника градова. 
 Покушајмо замислити како је врвело у канцеларији 
државног судије. Његов посао је помагао „магистар 
пресуда” (ítélőmester), који је обично био пореклом из 
средњег племства. Стојећи на челу нотара, он је ру-
ководио писарском делатношћу канцеларије. Након 
што је послушана притужба странке, у име државног 
судије написано је заповедно писмо, које је упућено 
у место јавне вере. Из места јавне вере туженик и ту-
жилац овавештени су о датуму претреса. Трибунал 
државног судије заседао је после осмог дана (octava) 
великих празника. Након што је послушао тужиочеву 
притужбу и тужеников одговор, државни судија је из-
рекао пресуду, с тим у вези је написана повеља, која 
је оверена великим печатом. Извршавање пресуде је 
био посао већег броја особља, који су се звали рабоши
(rovók). Највећи број предмета односио се на пар нице 
племића око поседа, али познати су и судски поступ-
ци у случају убиства.
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23. Спољна политика Анжујаца. 
Друштвене промене 

СПОЉНА ПОЛИТИКА КАРЛА РОБЕРТА Анжујци су радо 
настављали спољну политику Арпадоваца. Схватили су да, по-
зивајући се на њих – у повољној политичкој ситуацији на рубу За-
пада, у средњој Европи могу постати династичка велесила. 
 Родбина Кароберта је „ухватила у вигове“ суседне државе. 
Односи са Пољском су нарочито продубљени. Браком, биo је 
ожењен пољском принцезом, угарски владар је дошао у сукоб са 
чешким краљем, који је имао претензије на пољски престо. Кас-
није је Кароберто играо улогу посредника у спору између Чеха 
и Пољака. Чешки краљ Јан (János) одрекао се пољске круне. А 
нови пољски краљ Казимир сложио се да Слезија (Szilézia) трајно 
припадне Чесима. Три краља су потписивање споразума просла-
вили – на веома свечан начин – у Вишеграду новемба 1335. (До-
гађај историографија бележи као: Вишеградски договор краљева 
(Visegrádi királytalálkozó.) 
 Билатералним чешко-мађарским споразумом решена су еко-
номска питања. Бечлије, које су право заустављања робе стекле 
још 1242, добро су „огулиле“ трговце који су пословали на рела-
цији јужнонемачки градови – средњоисточна Европа. Према но-
вој одредби, међународни трговачки путеви су водили – зао-
билазећи Беч – преко моравско-чешких територија. 
 У савезу три суседна владара нарочито су биле успешне мађар-
ско-пољске везе. Тако је пољски краљ 1339. – немајући мушког 
потомка – право да наследи пољски престо обећао Кароберто-
вом сину. 

НАПУЉСКИ ПОХОД ЛАЈОША ВЕЛИКОГ Угарски Анжујци 
су полагали право и на напуљско анжујско наслеђе. Римокато-
лички поглавари, међутим, нису желели да угарски и напуљски 
престо буде под истим круном, јер би то било опасно по Пап ску 
државу. Тако су се показали узалудним Каробертови златници и 
вешти дипломатски потези; узалуд је и Лајош Велики водио
два пута војни поход у Италију: напуљски престо није при-
пао угарским Анжујцима.

� Црквени поглавар је, место угарског краља, помогао да на престо дође 
млађи брат Карла Роберта, а Каробертовог млађег сина вери (1333) Робер-
товом унуком Јованом (Johanna). (Брак је склопљен 1342.) Након дедине 
смрти – како је тестаментом и било предвиђено – прелепа Јована је поче-
ла сама да влада. Долазак Андраша на престо краљичин двор је осује-
тио атентатом. Краљевића су плаћене убице задавиле (1345). Лајош је 
убиство свог млађег брата осветио над једним од напуљских рођака: Кар-
лом Драчким (Durazzói Károly), дао је да му се одруби глава. Налог за по-
губљење је много штетио Лајошу Великом, који је у почетку уживао попу-
ларност и Италији. Узалуд је победнички умарширао у Напуљ (почетком 
1348), окруживало га је неповерење, а папа је и надаље Јовану сматрао 
господарем Напуља. Пошто Лајош ни након војничких победа није пости-
гао Јованино уклањање, увидео је безизгледност даље борбе. Склопио је 
мир са Јованом и одрекао се претензија на напуљски престо. 

ОСВАЈАЊЕ ДАЛМАЦИЈЕ. БОРБЕ ЗА ПРЕВЛАСТ НА 
БАЛ КАНУ Након напуљског неуспеха Лајош је успео извојева-
ти потпуну победу у Далмацији. 

„Што Чешка, што крамари осталих удаљених 
држава морају ходити по доле наведеним зе-
маљским путевима и царине наплаћивати само 
на наведеним местима и начином су дужни 
плаћати према налогу нашем.”
Угарско-чешки трговачки споразум потписан у 
Вишеградском договору краљева (1335)

Анжујско-пољско наслеђивање

„Када краљ поче опсаду града Аверсе, и сам се 
упуштајући у борбу, једна стрела га рани у ногу, 
и би у животној опасности, и Божијом помоћи, од-
носно и негом лекара, једва се спасе смрти.”
Из историјског дела Јаноша Кикилеија (Küküllei 
Јános: Lajos király dolgai, oкo 1389)

Везе напуљских и угарских Анжујаца (Датуми 
владавине су дати оријентације ради.)
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Далматински градови су уместо млетачке признали угарс-
ку надлежност. 
 Промене у Србији – обласни господари су распарчали Душано-
во царство – погодовале су освајачким тежњама Мађара. Један од 
обласних господар са севера Србије, Растиславић господар Бра-
ничева – неко време је признао Лајошеву врховну власт, a исто 
је учинио и босански бан.

МАЂАРСКО-ПОЉСКИ ОДНОСИ Спољна политика Анжујаца 
неговала је добре мађарско-пољске односе. У јесен 1370. преми-
нуо је Казимир Велики. Према уговору о наслеђивању између ди-
настија Анжу и Пјаст (1339) пољска круна је припала Лајошу. 
Пољска није дошла у зависни положај од Угарске. Две државе 
су биле у персоналној унији, тј. повезивала их је само личност 
за једничког владара. Пољски престо је за Угарску представљао 
само „фактор” спољнополитичког престижа. 

� Нови краљ је своју владавину у Пољској започео свечаном сахраном 
свог ујака. Помпезан спровод уприличен по најбољој анжујској традицији у 
ствари је био политичка демонстрација моћи новог владара. 

Мађари ипак нису били популарни у пољској престоници. Зато се првен-
ствено може оптужити Лајошева мајка – Пољакиња Јелисавета (Erzsébet). 
Она се демонстративно окруживала мађарским телохранитељима. Тако је 
и нехотице, у очима пољске господе, представљала мађарску власт. Да из-
глади непопуларност, Лајош I пољском племству дао је знатне повлас-
тице, што је довело до јачања тог слоја.

РАЗВОЈ ДРУШТВА У РАЗДОБЉУ АНЖУЈАЦА За време њи-
хове владавине окончан је дуг период друштвеног развитка. Међу 
становништвом Угарске, који су имали различит статус и по-
властице, у правном смислу су формиране две основне „кла-
се”: феудалци и кметови.
 Једној групи су припадали земљопоседници, који су чинили 
племство. Нису морали плаћати порез држави, заправо влада-
ру; али њихова обавеза је била да пођу у војску, тј. у рат. Другу 
групу је чинило кметство. Они нису били власници земљишта 
које су обрађивали. Сесију – „кметски посед“ добили су само на 
коришћење, а властелин, црква и држава су им наметнули даж-
бине. У процесу настанка компактног племства и кметства одлу-
чујућу улогу је имала краљевска власт. 

„Са мноштвом оружника кренуше против Вене-
ције да заштити град Задар, који Млечићи опсе-
даше, јер се отцепи од њих и приклони се угар-
ском краљу, како и иначе по правди припадаше 
њему.”
О сукобу Лајоша Великог и Млечана, из хро-
ника Минорите Анонимног (Névtelen Minorita 
krónikája)

Мађари терају италијанске ратне заробљенике 
(Дрворез, Базел, 1545)

? На карти Европе у уџбенику (стр. 82.) посма-
трај где су све Анжујци владали. 

„6. Сем тога, у било ком слободном селу, шта-
више и у дворјанским и краљичиним селима, од 
свих кметова ратара и виноградара – изузев гра-
дова, који су опасани зидинама – од свих пло-
дова и вина треба убирати деветак, и госпођа 
краљица ће их убирати, и горе споменути баро-
ни и племићи на било ком свом добру од свих 
кметова ратара и виноградара такође су дужни 
убирати деветак од пољопривредних плодова и 
вина за своју потребу.
 И прелати и црквени мужеви који имају кме-
тове прво десетак, а потом деветак од свих про-
извода и вина нека убирају.
 А ако неки другачије буду поступали, супрот-
стављајући се и дату нам наредбу прекршили, 
на њиховим поседима ми (краљ) ћемо убирати 
деветак од пољопривредних плодова и деветак 
од вина – без олакшица и попуста; да нам и тако 
расте углед и становници државе да нас верније 
служе.”
Закони из 1351. (одломак) 

? О којим се слојевима кметовског друшта го-
вори у закону? 

? Какве санкције садржи закон? 
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� Потражња радне снаге након најезде Татара омогућила је да сељаци 
који су били у статусу слуга, дођу на властелиновом поседу у лакши поло-
жај и могли су као слободни људи да у новцу наплате дажбине. Од краја 
XIII века краљевском одредбом је кметовима загарантована слобода се-
обе, наравно након намиривања феудалних дажбина. Из тога произилази 
да је кмет плаћао порез на сесију, али је лично био слободан. 
 Уједначавање кметовских дажбина постало је актуелно након напуљског 
похода. Са поседа средњег племства кметство је често бежало код круп-
не властеле. Јер ови су, као корисници напуљског похода, могли себи до-
зволити да смање дажбине. 

ЗАКОНИ ИЗ 1351. Лајош Велики је 1351. одредио да сви кме-
тови деветину (тачније девету десетину) морају намиривати у 
натури, у вину и пшеници, а то се исто односи и на оне који су 
живели у паланкама.
 Законом је потврђено да цело племство ужива иста права и 
исте повластице.
 У тзв. закону о авицитету (ősiség törvénye) Лајош Велики је 
укинуо познато право племства (из Златне буле) да тестаментом 
слободно одређује коме ће наменити властелинство. Тиме је же-
лео постићи да властелинство, које је наслеђивано по мушкој ли-
нији – ако више нема мушких потомака – може да се наследи само 
унутар братства. У пракси су могли наследити племићки посед 
само они који си били у сродству, тј. браћа чији је чунундеда био 
исти (másodfokú unokatestvérek). Крајњи циљ те одредбе беше да 
посед – ако нема законитих наследника, пређе на краља. 

ДВОРСКО И ЖУПАНИЈСКО ПЛЕМСТВО Начин размишљања 
дворског племста у раздобљу Анжујаца почео се знатно разли-
ковати од жупанијских племића. Дворско племство је имало 
дуж но поштовање према институцији краљевства, а плем-
ство из унутрашњости првенствено се залагало за племићку  
слободу. Јазу између та два слоја племства допринео је и сам 
краљ. Дворско племство које је служба „везала“ за престоницу 
(Будим) све чешће је добијало тзв. право слободног жупанства 
(szabadispánság); касније се та повластица звала право мача и ве-
шала (pallosjog). Дуги мач са две оштрице (pallos) служио је (и) 
за одсецање кметовских глава на губилишту. Дворско племство 
је било овлашћено да над злочинцем – поред жупанијског суда – 
може извршити смртну казну. 

„11. Одобравамо потражњу тих истих племића да 
као прави племићи који живе унутар наших гра-
ница, и оних који живе у принчевским областима 
уживају једну исту слободу. 
 12. Добит коморе становници између река 
Драве и Саве, односно и племство жупанија По-
жеге (Pozsega) и Валпова (Valkó), дужни су са ос-
талим племићима наше државе исто плаћати. 
 - И од сада па убудуће да их не узнемиравају 
са порезом на куновину. 
 - Него као племићи осталих делова наше држа-
ве и они да су у потпуности ослобођени од било 
каквих других до сада наплаћиваних пореза.”
Закони из 1351. (одломак) 

? Кажите шта је на основу закона значио прин-
цип: „једна иста слобода”.

„Удовољити њиховој [ради се о земаљском плем-
ству] молби, излазимо им у сусрет [...] најмилијем 
претку и претходнику нам господину краљу Ан-
драшу, малопре споменутом и златним печатом 
потврђеном, од свих сумња ослобођеном, од речи 
до речи овде наведену повељу, са свим слобода-
ма, коју она садржи, усвајамо и одобравамо:
 Изузев јединог члана, тј. „да племићи без на-
следника имају право да свој посед још за живо-
та, у случају смрти цркви или другоме, коме хоће, 
дарују, продају, отуђе”; напротив: него уопште не-
мају права то да чине, него поседи по правди и 
законито, чисто и једноставно, без икаквих про-
тивречности нека пређу на најближе рођаке из 
братства.”
Закони из 1351. (одломак) 

?  На које проблеме указује то што је племство 
тражило потврду Златне буле од краља?

?  Како је промењен члан о наслеђивању?

?  Ком слоју племста је одговарала та промена?

?  Познајући прилике смртности (морталитет) 
у то доба реците шта је резултирало доношење 
закона.

Тврђава у Диошђеру (Diósgyőr). Лајош Велики је радо боравио овде. Замак 
је подигнут у његово доба по узору на један италијански ловачки дворац
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ОБРАЗОВАЊЕ И НАЧИН ЖИВОТА Марк Калти (Kálti Márk) 
је средином XIV века по краљевом налогу саставио хронику која 
је богато илустрована – иницијалама (украсно почетно слово у 
средњовековним рукописима) и минијатурама (сличицом која 
приказује историјски догађај). „Кепеш Кроника“ (Képes Krónika) 
назива се још по месту где се данас чува и Бечка Хроника (Bécsi 
Krónika). Хроника која описује историју Мађара богато је илу-
минирана (украшена иницијалима и минијатурама). Раздобље 
Анжујаца је обезбедило несметан развој просвете и уметности. 
Лајош Велики је 1367. у Печују основао универзитет, који је ра-
дио само кратко време. У држави су одомаћени западни обичаји, 
на краљевском двору организовани су витешки турнири; двор-
ско племство је у одевању преузело неке детаље из италијанске 
моде, нпр. туника, чарапе, обућа са шиљастим врхом – ти модни 
детаљи су прешли у ширу употребу.

1. Докажи да је Угарска у доба Анжујаца била регионална велесила.
2. Докажи да су закони Лајоша Великог – утичући на развој друштва – истовремено јачали и краљевску власт.

Скулптура Светог Ђорђа у Прагу, од браће Ђерђа и Мартона Коложварија 
(Kolozsvári Márton és György). Анжујски владари су неговали култ ратни-
чких светитеља: Ласла Светог (угарског) и култ Светог Геoргија (велико-
мученика). Лајош I сматрао je себе витешким краљем (lovagkirály). У њего-
во доба у Угарској су одомаћени витешки турнири, који су били омиљени 
спорт витезoва на Западу

24. Жигмунд Луксембуршки, 
приврженик реформи

� ДОЛАЗАК ЖИГМУНДА ЛУКСЕМБУРШКОГ НА ПРЕСТО Лајоша је на 
престолу наследила кћи Марија (Mária, 1382–1395). Међутим, барони са 
краљевског двора ускоро су изабрали њеног мужа, Жигмунда Луксембурш-
ког (Zsigmond / Sigismundus, 1387–1437) за краља, кога су као Маријиног са-
владара држали под контролом. У међувремену су барони дали да се убије 
кандидат жупанијског племства Карло II (II. Kis Károly, 1385–1386), који је 
такође крунисан за краља и такође је био од напуљских Анжујаца. 

У ЗНАКУ ОСВАЈАЧКИХ РАТОВА Бароне, који управљаше др-
жавом и младог Жигмунда забрињавали су догађаји на јужној 
граници, где је расла опасност од Турака. 
 Жигмунд је тада путем својих изасланика пожуривао на дво-
ровима задапне Европе међународну сарадњу. Пошто је у Сто-
годишњем рату баш владало примирје, успео је активирати сла-
вом опијене француске витезове, а у лепом броју су пристигли и 
најамници. 
 Битка се одиграла поред Никопоља у Бугарској (1396) и доне-
ла је крах витешког ратовања. Самоуверени витезови су главом 
без обзира насрнули на главну турску линију и доживели ката-
строфалан пораз (oд султана Бајазита I). 

„И приближи се крај Лајошеве владавине, мушког 
потомка не остави иза себе, само две кћери. Ста-
рију, која се зваше Марија, иако још није била за 
удају, брачним уговором, обећао је малолетном 
Жигмунду, маркгрофу од Бранденбурга.”
Из хронике Јаноша Туроција (Thuróczy János)

„Почео је страховит покољ. Од Мађара многи по-
гинуше или падоше у ропство. И да краљ на јед-
ном броду не нађе уточоште, oнда би га размрс-
кала оружана снага непријатеља.”
Туроци, историограф из XV века, o бици код Ни-
копоља

? Зашто се јаничарски начин ратовања пока-
зао ефикасанијим од витешког?
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ВОЈНЕ РЕФОРМЕ, ПОБУНЕ БАРОНА Након Никопољске 
битке Жигмунд се сконцентрисао на одбрану. 
 Главни задатак земаљског сабора 1397. у Темишвару био је да 
повећа одбрамбену моћ државе. Владар је обавезао све племиће 
да отпреме у краљеву војску, после сваке двадесете сесије, јед-
ног стрелца коњаника. Тим путем добијена оружана снага се зва-
ла на мађарском: telekkatonaság.
 Повећање војних терета они племићи и барони који нису 
били угрожени од Турака нису смартали потребним. И зато је 
расла тензија између њих и краља. Врховни канцелар Јанош Кани-
жаи (Kanizsai János) и барони који су му се прикључили 1401. утам-
ничили су Жигмунда. Савет барона је владао у име Свете круне.
 Жигмунда су спасле његове присталице. Миклош Гараи (Garai 
Miklós / Никола Горјански), који га је увек подржавао, примио је 
за верност награду: именован је на положај палатина. Краљеве 
присталице су коначно превладале (тек) 1403. године.

� Краљ је споро али сигурно започео замену достојанственика својим 
присталицама. Свог пољског витеза Штибора Штиборског (Stiborici Stibor)
именовао је прво за пожунског жупана, па за ердељског војводу; Хермана 
Цељског (Cillei Hermann) из Штајерске за господара прекодравске обла-
сти, а Миклоша Гараија за хрватско-славонског бана.

ЖИГМУНДОВЕ ПРИСТАЛИЦЕ, НОВИ НАЧИН ВЛАДАВИ-
НЕ Жигмунд је, ослањајући се на своје људе, верне бароне,
могао несметано владати. Њих је повезивао – у вечни савез – 
ексклузивни Змајев ред (Sárkányrend, 1408). 

� Са својим присталицама склопио је родбинске везе. Жигмунд, који је 
смрћу краљице Марије постао удовац, оженио се Барбаром (Barbara), кћер-
ком Хермана Цељског (1405), чија старија сестра се удала за Миклоша 
Гараија.
 Један од Жигмондових најповерљивијих људи био је – како су га Мађа-
ри звали: Озораи Пипо (Ozorai Pipo / Filippo Scolari; српска историографија 
га бележи под именом Филип Маџарин). Он потиче из осиромашене фи-
рентинске грађанске породице. Пипо је био сјајан таленат за финансијске 
и војне послове. Зна се да, када је Жигмунд био заточен – вероватно већ 
тада као његов повереник – јер је и он утамничен. Касније га је владар име-
новао за тамишког жупана. 

Краљ није превидео да је већина прелата за време „бунтовништва 
великаша” била непријатељски настројена према њему. Године 
1404. изјавио је да положај у цркви може да се заузме само уз 

Савремени дрворез о никопољској бици. Јуриш 
„западне“ коњице (здесна) зауставља турска 
коњица (слева). Али у стварности су јаничари 
били ти који су одбили напад западних витезова 

Фрагмент скулптуре из Жигмундове будимске па-
лате. Групу скулптура из Жигмундовог раздобља 
– на фотографији је приказана једна од најлеп-
ших скулптура – пронашао је археолог Ласло 
Золнаи (Zolnay László) почетком 1974, приликом 
археолошких истраживања пре коначне изградње 

(једног дела) пута на будимској тврђави 

Бецков замак (Beckó vára) у данашњој Словачкој, 
недалеко од границе с Пољском. Седиште војво-
де Штибора, који је дуги низ година био један од 

најповерљивијих краљевих људи 
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његову сагласност, папске одредбе у цркви могу да се објаве 
само краљевом дозволом (királyi tetszvényjog / placetum regium). 

ГРАДОВИ У ЖИГМУНГОВО ДОБА Жигмунд је у спољној тр-
говини наследио „добро утабане путеве” својих претходника. Пут 
којим се одвијала спољна трговина између јужнонемачких гра-
дова и Угарске, са севера је обилазило Беч и преко Нађсомбата 
(Nagyszombat / Трнова) и Пожуна стизао у Будим. Сачуван је зна-
чај северне трговине према пољским и руским територијама раз-
вијене још за време владавине Лајоша Великог. 
 Жигмунд је зато нарочито помагао западне и северне гра-
дове: 1402. истовремено су добили право заустављања робе: По-
жун, Шопрон, Нађсомбат, Бартфа (Bártfa / Прешов). Краљеве 
привредне мере односиле су се и паланке, чији је број видно 
повећан. 

ИЗГРАДЊА ОДБРАМБЕНОГ СИСТЕМА ПРОТИВ ОСМАН-
ЛИЈА Жигмунд је под руководством Пипа Сколарија двадесе-
тих година XV века изградио на јужној граници систем од-
брамбених тврђава. Жигмунд је при изградњи ланца тврђава на 
Дунаву доживљавао и поразе. Наиме, није могао заузети Голубац
(Galambóc, 1428), који је те године пао у турске руке. 

� ГУБИТАК ДАЛМАЦИЈЕ У угарско-млетачком рату за поседовање Дал-
мације (1410–1413) победу су однеле јаке најамничке снаге Венеције: Дал-
мација је изгубљена за Мађарску.

� ЖИГМУНД, КЉУЧНА ФИГУРА ЕВРОПСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ Жигмунда 
Луксембуршког су привлачили задаци европских размера. У решавањима 
спорних питања помагали су му лични квалитети: поседовао је несвакида-
шње „дипломатско чуло”, говорио је седам језика, био образован и пријатан 
партнер у вођењу дијалога. Његова активност може се тумачити породич-
ним везама – и с тезом из средњег века – да је господар Римско-немачког 
царства, први владар хришћанског света. 

КОНЦИЛ У КОНШТАНЦИ (1414–1418) Жигмунд је као рим-
ско-немачки краљ, на домаку царске титуле, сматрао важним да 
реши питање раскола унутар римокатоличке цркве. Шизма, 
тиме да су сва именовања прелата постала спорна, није донела 
само проблеме у верском животу него је нарушавала и функцио-
нисање световних власти, а настале су потешкоће и у свакоднев-
ном животу, који је био „натопљен” духовношћу.

„... барони на химбен начин под фирмом дого-
вора одоше у краљевску палату и захтеваше да 
се и краљ појави у њиховом кругу. Када се краљ 
појавио, сва злодела што су знали набројаше и 
великом виком бацише се на њега.”
Туроци о Жигмундовом заточеништву (1401)

?  Одакле потиче породица Цељских?

Приказ краља Жигмунда у хроници Улриха фон 
Рихентала (Ulrich von Richental)

Прва угарска одбрамбена линија

„Не кваре се само дела смртника него – Бо-
жијом промишљу - и ред поштовања Господњег. 
Крајем горенаведене владавине краља Жигмун-
да у хришћанској вери јавио се раскол.” 
Туроцијева хроника о црквеном расколу
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 Жигмунд је наговорио од тројице католичких поглавара, који 
су истовремено имали понтификат, једног да дође на концил у 
Конштанцу (Konstanz), царски град, на одали Боденског језера 
(данас припада Немачкој).
 На концилу је председавао Жигмунд – а били су присутни мно-
ги значајни европски црквени великодостојници, теолози и влада-
ри – двојица папа су се одрекла свог достојанства, а трећег папу 
су на Жигмундово наговарање напустиле присталице. Након тога 
сабор је изабрао новог поглавара римокатоличке цркве: Мар-
тина V (V. Márton, 1417–1431). Тако је отклоњен раскол у запад-
ној цркви.

ХУСИТСКО ПИТАЊЕ Концил у Конштанци бавио се горућим 
питањима римокатоличке цркве. Рецимо колика треба да буде 
улога папе - у црквеној управи - а колика концила. Међутим, 
црквена реформа - упткос Жигмундовом залагању, због супро-
тстављања конзервативних прелата није заживела. Један од уз-
рока је било и то што су бринули за универзалност цркве, за њен 
углед, и негодовали су због реформаторских идеја, ппр. Јана Хуса 
(видети стр. 87). 

�  Жигмунд је добронамерно послао заштитно писмо Јану Хусу, спис 
који му је гарантовао личну безбедност. Проповедач се и појавио на концилу 
у Конштанци да у расправи одбрани своја гледишта. Римски краљ је, међу-
тим, схватио да га не може спасити, јер овај се није одрекао свог учења. 

ХУСИТСКИ РАТОВИ Јана Хуса је концил прогласио јерети-
ком и јавно је спаљен на ломачи (1415). Његова мученичка 
смрт изазвала је негодовање у Чешкој. Већина становништва је 
постала Хусов следбеник: хусит (huszita). У таквим околностима 
није могло бити ни говора о томе да Жигмунд преузме чешки пре-
сто, који је након смрти старијег Луксембурга (1419) требао сада 
да припадне млађем брату. Ипак је могао рачунати да ће кад-тад 
постићи циљ, јер хуситски покрет није био јединствен. 
 Племство, прелати и богати грађани који су себе називали пу-
тирцима (kelyhesek) држали су се у својим захтевима Хусових 
оригиналних идеја. Ситно племство, сељаци и градска сиро-
тиња нису само били за рушење црквене, него и световне вла-
сти. Основали су град: Табор (Тábor) – и по њему назвали себе: 
таборити. Жигмунд, да би изоловао таборите, тражио је могућ-
ност нагодбе са путирцима. 

� Жигмунд Луксембуршки радо је наглашавао, а у једном писму је и оп-
исао етничку шароликост Угарске. Владар који је говорио седам језика и 
добро познавао западноевропске прилике, много путовао, био је осетљив 
на питања као што је ширење употребе матерњег језика или призна-
вање локалних специфичности. Наглашавао је да ће признати „национал-
ну компоненту” у програму путираца. 

 Жигмунд је постигао код папе да се прихвате захтеви чеш-
ких путираца, док су путирци признали надлештво папе над 
хуситском црквом. Таборити искључени из те нагодбе, постали 
су мањима у држави, јер су се путирци удружили са чешким ка-
толицима. Таборити су коначан пораз доживели од удружених 
савезника – 30. маја 1434. код Липања (Lipany), места источно 
од Прага. Поражени су се разбежали, а стари Жигмунд је конач-
но могао да заузме престо Чешке.

„Потом је председник концила позвао Хуса да по-
вуче своје учење; али Чех је уставши изјавио: Ни-
сам вољан одустати од свог учења и вере у је-
ванђеље Исуса Христа.”
Писмо очевица Пођа Браћолинија (Poggio Bra-
ccio lini) о концилу у Конштанци (1415) 

? Зашто је путир постао симбол умерене струје 
хусита?

„У то време неће бити на Земљи ни краљева, ни 
владара, ни поданика, нестаће порези и дажбине, 
и нико ни нашта неће моћи присилити никога, сви 
ће бити браћа и сестре [...]. Као што у граду Та-
вору нема „моје” и „твоје” него је све заједничко, 
тако све мора да буде свачије, нико не може по-
седовати приватну својину, а ко располаже њом, 
тај чини смртни грех. 
 Према томе, од сада не треба имати краља, 
нити таквог изабрати, него Господ треба да вла-
да над људима и управа треба да пређе у руке 
народа и сва господства, племиће, витезове тре-
ба оборити и уништити као искривљено дрвеће у 
шуми [...], и неке делове старе науке о вери, као 
што су учење о трпељивости и послушности пре-
ма краљевима и владарима, о порезима итд. не 
смеју се сматрати истином, него ће свима у ср-
цима бити написан божански закон.”
Хроника савременика Јана Прибама (Jan 
Pribam)

Војнички логор хусита (цртеж у боји, око 1450). На 
први поглед пада у очи мноштво точкова (на ко-
лима). Цртач је на тај начин предочио да су хуси-
ти свој логор опкољавали са много борних кола. 
Тако су се ушанчили и приликом борби на рав-
ничарским просторима 
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ЖИГМУНД И УГАРСКА Иако је Жигмунд био и римско-немач-
ки цар и чешки краљ, Угарску је сматрао базом своје моћи и 
залагао се за развитак државе. Био је човек реформи, пун идеја. 
Начин размишљања средњовековних предака је диктирао да су 
послови Угарске тако у реду како су. Жигмунд је прекорачио то 
схватање. Његова историјска улога може се овако оценити: Жиг-
мунд је личност на прекретници старог и новог доба.
 У Жигмундово доба везе између Угарске и западне Европе 
биле су јаке и многоструке. Доста европских владара је бора-
вило у Угарској, одржавани су сусрети по мађарским градовима 
и замковима – а једном приликом чак и царски сабор. (Да би дос-
тојно примио госте, Жигмунд је у Будиму изводио велике грађе-
винске радове.) Угарски племићи из краљеве пратње, боравећи у 
иностранству (често годинама), упознали су удобнији начин жи-
вота. Пружила им се прилика да усвоје нове вредности. 
 У последњој деценији Жигмундове владавине појачала је 
краљевска власт. Ваљан доказ тога је, да је око 50 тврђава од-
брамбене линије од Ђердапа до Јадранског мора – све време био 
под краљевом контролом.

1. Ако упоредимо период Анжујаца са Жигмундовом владавином, до каквих промена је дошло у спољнополитичком 
положају Угарске и како се мењала краљевска власт?

2. Докажи да је Жигмунд у циљу централизације добро искористио дату ситуацију.
3. Докажи да је Жигмунд био кључна фигура европске дипломатије.

Жигмунд као персонификација Сунца 
(цртеж пером у боји, око 1440.)

Сељачки устанак у Ердељу (1437) 
(Штиво)

Жигмундови грандиозни планови гутали су новац. Ради 
покривања трошкова често је користио методу ква-
рења новца. Године 1432, када је нарочито много гу-
била вредност угарска валута, ердељски племићи су 
забранили кметовима плаћање црквене десетине да би 
они сами могли убирати што већу новчану ренту. Го-
дине 1436. у оптицај је пуштен нов, квалитетан сребр-
ни динар. Ердељски бискуп Ђерђ Лепеш хтео је на-
мирити истовремено и трогодишњи заостатак, па 
још и црквену десетину четврте године, али сада већ у 
добром новцу. (Племићи су путем краљевског налога, 
били принуђени да дозволе исплату десетине.) Кметови 
и сиромашнији становници градова одбили су плаћање 
десетине и оружано су се супротставили порезници-
ма. Сељачки устанак је букнуо долином реке Самош 
(Szamos). Сељаци су – а пришли су им и ситни племићи 
– на планини Баболна (Bábolna hegye) изградили добро 
утврђени устанички логор. Вођа им је био Антал Будаи 
Нађ (Budai Nagy Antal), иначе ситни племић.
 Победа сељака код Деша (Dés) приморала је ердељ-
ску господу на преговоре. Споразумом у Коложмо-
ноштору (Kolozsmonostor) бискуп је знатно смањио 

десетину, племићи су укинули деветину и дозволили 
кметовима слободу кретања. Устаници, чувши добре 
вести, разиђоше се.

Племићи, секељска и саска господа склопили су са-
вез у Каполни (Károlna, 16. септембар) и обавезали се 
да ће „против разјареног сељачког устанка пружити 
једни другима заштиту“. 
 Унија у Каполни утицала је на даљи развој сталеш-
ког друштва у Ердељу. „Три (повлашћене) ердељске 
нације“: Мађари, Секељи и Саси вековима ће играти 
значајну улогу у политичком животу Ердеља.
 Племићи су узалуд склопили савез, сељаци су их 
поново поразили, овога пута код Апатија (Apáti). Сле-
дили су нови преговори, чији циљ је са стране племића 
било одуговлачење у времену. Сељаци су одлучили да 
ће заједно послати поклисаре у Праг, јер се Жигмунд 
тренутно тамо налазио. (Ова епизода осветљује њихово 
размишљање, они су се побунили против својих непо-
средних господара, али поштовали су власт у даљини.)
 Међутим, Жигмунд је већ био мртав – када у децембру 
1437. испод зидина Коложвара оголели устаници претр-
пише потпун пораз. Господа су погубили вође устанка.
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Теорија о Светој круни
(Штиво)

У свести људи отменог порекла крајем XIII века Све-
та круна, која се приписивала Иштвану Светом, поста-
ла је симбол угарског краља и права која се тичу тог 
владара. У „Опорукама Иштвана I” круна је симбол 
краљевске моћи и још не функционише самостално, 
још није одвојена од владареве личности. Новина у 
политичком размишљању XIII столећа јесте у томе да 
су права круне одвојена од владареве личности. То су 
вероватно иницирали они који су вођени сталешком 
управом – идејом о подели власти – хтели потиснути 
владара да и сами могу, што више, учествовати у вла-
сти. Жигмундово заточеништво јасно указује на зна-
чење да Света круна може учинити владара сувишним. 
Барони су у име Свете круне упражњавали владарска 
права, што су стављали на знање тако што је на рубу 
њиховог кружног печата било урезано: „Угарска Све-
те круне“ („Szent Korona Magyarországa”). После је 
још више проширен државно-правни статус мађарс-
ке Свете круне. (Збир теорија на мађарском се нази-
ва: А szentkorona eszme.) 

Тим печатом оверавали су дипломе барони у периоду Жигмун-
довог утамничења. Латински натпис на кружном печату 

гласи: „Угарска Свете круне.“ 

25. Борбе Јаноша Хуњадија 
против Турака

КРАЉ АЛБЕРТ ПОД НАДЗОРОМ ПРЕЛАТА И БАРОНА
Жигмундовом смрћу ослабила је краљевска власт. На престо је 
доведен Алберт Хабзбург (Habsburg Albert, 1437 – 1439), муж 
Жигмундове кћери, који је нерадо пристао на изборне услове
великаша. У ствари, тако би дошао под надзор барона и прела-
та. Овај моменат отвара ново поглавље у мађарској историји, 
почиње раздобље сталешке државе. 

БОРБЕ НАКОН СМРТИ АЛБЕРТА ХАБЗБУРГА Након смр-
ти Алберта Хабзбуршког прелати и великаши су – уз сагласност 
удове краљице – на престо позвали пољског краља Уласла (Вла-
дислав) III, који је у Угарској владао под именом Уласло I (I. 
Ulászló, 1440–1444). Краљица и чланови краљевског савета су од 
пољско-угарске сарадње очевивали ефикасно отклањање турс-
ке опасности. 

Ержебет (Еrzsébet), која је била трудна, родила је мушко дете 
и тиме се ситуација из корена изменила. Још пре него што би 
Уласло I стигао у државу, крунисала је свог синчића под име-
ном Ласло V за краља (V. László / Вадислав Посмрче, 1440–1457), 
Светом круном – која је била неопходна да крунисање буде ва-
жеће – коју је украла једна од њених дворкињa. Краљ дечак се 
васпитавао у Бечу код свог рођака, који је под именом Фридрих III 
Хабзбуршки (III. Habsburg Frigyes) после постао римско-немач-
ки цар. Фридрих је чувао иначе и угарске краљевске инсигније. 
Уласло I преузео je власт, али морао се помирити са чињени-
цом да је Ласло V претендент на престо. Они који су га подржа-
вали проширивали су своје области – тобоже – у краљево име. 

? Коју улогу су игралу Хабзбурзи у историји Ев-
ропе у XIII–XIV веку?

Наслеђивање након Жигмундове смрти

„Света круна је изнета кроз капелу ... ту је мој по-
магач узео једно јастуче од црвене кадифе, рас-
парао га, извадио један део перја и ставио Све-
ту круну у јастуче и поново зашио ...” 
Госпођа Котанер (Kottaner Jánosné) o крађи Све-
те круне. Она је била дворкиња краљице Ерже-
бет. Удова краљица је уз њену помоћ отела кру-
ну угарских владара, која се чувала у Вишеграду, 
тако је мислила онемогућити Уласлово круни-
сање 
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ПРВИ СУКОБИ ЈАНОША ХУЊАДИЈА СА ТУРЦИМА Ја-
нош Хуњади је без икаквог оклевања стао на страну Уласла I, 
кojи гa je прoглaсио вojвoдoм oд Eрдeљa. 

� Од барона који су се борили на страни Уласла I истакла се личност Ја-
ноша Хуњадија (Hunyadi János / Јован Хуњади / Јанко Сибињанин). Хуња-
ди је рођен око 1407. у породици једног пресељеника из Влашке. Отац му 
беше Вајк, син Шербана (Serbán fi a Vajk), и спадао је у ред Жигмундових 
дворских витезова, који је од краља за верну службу добијо у посед тврђа-
ву Хуњад (Hunyadvár). Јаношеве изванредне војничке способности су се већ 
рано показале. Научио је да се користи савременом војном техником: на-
чином хуситског ратовања и начином ратовања најамничких војсковођа.
Јунаштво и способност војсковође први пут је показао када су Турци про-
дрли у Ердељ. Трупе под Мезид-беговим вођством припремале су се за 
опсаду војводске престонице, Ђулафехервар. Хуњади и приватна војска 
Ђерђа Лепеша (Lépes György) прво су изгубили битку (Марошсентимре / 
Marosszentimre), али четири дана касније у новој бици – потпомогнути сеља-
цима, који су се борили за своја огњишта – 22. марта 1442. у близини Ђу-
лафехервара извојевали су победу над Турцима, који хиташе кући. 

„ДУГА ВОЈНА” 1443. Уласло I и великаши су, руководећи се 
општим расположењем, донели одлуку о покретању офанзивног
рата против Османлија. 

�  Вести, обећања, поклони у новцу поспешили су вољу нападача: султан 
је ратовао у Малој Азији, папска дипломатија је спречила упад Хабзбурга у 
Угарску. Пристигли су и пољски сталежи, новац од папе и од српског деспо-
та Ђурђа Бранковића (Brankovics György), који је пребегао у Угарску. 

 Уласло I још није ни напунио 18. годину живота када је кре-
нуо у рат, али зато је за врховног заповедника именован искусни 
Јанош Хуњади. Из Будима је кренула војска од 20.000 мађарских 
и пољских војника, њој се на путу прукључила српско-босанска 
војска са 10.000 војника. Поход је обећавао успех, јер према Хуња-
дијевој замисли војна је планирана зими, када главнина турске 
војске не ратује радо. Хуњади је планирао да заузме европску 
престонису Турског царства Једрене (Drinápoly / Edirne) – зна-
ло се да султанове снаге сада нису стациониране у Европи. 

� Општа европска антитурска коалиција је, међутим, изостала – мада 
је била преко потребна, јер су Османлије ојачале. Венеција, која је била 
нарочито заинтересована за заустављање Турака – и поред својих обећања 
– није учествовала у затварању мореуза између Мале Азије и Балканског 
полуострва (Босфора и Дарданела), тј. у изолацији султанове војске. 

„Био је борбен човек, рођен за оружје да води 
војске.”
Туроци о Јаношу Хуњадију

Заплена угарских територија у име мелолетног 
Ласла V

„Након тога, када су се већ многи прикључили 
њему, свима је пало у очи зашто је савет Мађара 
управљање Ердеља поверио њему. Као управ-
ник те покрајине убио је султановог војсковођу 
Сабатинеса (Sabatines) и натерао у бег његову 
војску, одневши сјајну победу над њим.”
Из хронике византијског савременика Кхалко-
кондиласа (Khalkokondülasz) о Хуњадијевој мла-
дости

Лик Јаноша Хуњадија (1488). Славни борац про-
тив Турака (törökverő) приказан је са штитом и 

мачем, у тешком оклопу
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 Султан се могао вратити у Европу и забарикадирати своје ад-
министративно седиште. Међутим, Хуњади је успешно окон-
чао поход, који историографија бележи као „дуга војна” (hosszú 
hadjárat / дуги зимски поход). 

Хуњадијева војска је у долини Јужне Мораве (код Ниша) 
разбила румелијску војску, потом заузела Софију. Међутим 
недаће, јака зима, несташица хране, планински кланци чије су 
пролазе Турци закрчили, коњска куга која се ширила у логору 
хришћанске војске – натерали су их да се повуку.

Подвиг који је изведен, у то време био је без премца. Војна 
историја не памти баш пуно догађаја када једна војска тамо и на-
зад превали 2.000 км кроз непријатељску територију, где је тај у 
надмоћи, а при том не изгуби ниједну битку. 
 Ипак додајмо, Хуњади ниједно турско утврђење није конач-
но освојио. Али Србија (заправо: Српска деспотовина) опет је 
постала независна, а султан је пристао на правичан мир.

ПОРАЗ У БИЦИ КОД ВАРНЕ Великаши који су дошли на др-
жавни сабор у Будиму у присуству папског легата заклели су се 
на покретање новог рата против Турака. Мађарско-турска дипло-
матија није узела то у обзир: две стране су мир потписале у Ве-
ликом Варадину (Nagyvárad).

Мађари су прекршили мир. Јанош Хуњади и краљ Уласло су 
са војском од двадесет хиљада војника прешли јужну границу. 

„Господин војвода [...] прошао je кроз Рашку 
(Rácország), тј. Србију, и све до границе Руме-
лије (Rumélia) обишао Бугарску, коју је одавно др-
жала турска војна сила. [...] Градове, утврђења и 
сва његова места Турци беху освојили, претури-
ли, разорили и дали огњу. Међу њима и славни 
град бања, освојише и народом и благом богату 
Софију (Szófi a), опљачкаше је и пожeгоше. Дим 
над паљевинама тих градова и насеља изазва-
ше страх по целој Румелији и на свим поседима 
турског цара, који се није могао поуздати да ће 
га море одбранити. Много тисућа непријатеља се 
успротивило господину војводи, послаше их тур-
ски цар. Господин војвода је у пет наврата био 
огорчени бој са све већим бројем непријатеља, 
али је увек изашао као победник. Вративши се, 
овенчан највећом славом победе, поново је до-
шао у Рашку ...” 
Јанош Туроци: „Хроника Мађара“. Брно, 1488

? О ком Хуњадијевом походу се ради у одлом-
ку?

Хуњадијеве борбе против Турака
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 Српски деспот Ђурађ Бранковић, коме је било у интересу да 
сачува мир, отежао је Хуњадију извиђање. Хуњади је према томе 
био уверен да не мора рачунати са султановом војском, која се 
туче негде у Малој Азији. Међутим, 24 хришћанска брода, која 
су кретала према Дарданелима – са папским, млетачким и бур-
гундским ратницима – показалa су се непоузданим када се ра-
дило о спречавању султановог пребацивања на европско тло.
 Мурат II (II. Murád) ујединио je своје војске (румелијску и ана-
долијску), и похитао да искористи надмоћ и заустави Хуњадија, 
који је заобилазећи кланце Балкана напредовао према Црном мору. 
Дана 10. новембра 1444. године у бици код Варне (Várna) па-
дишахова војска је нанела тежак пораз хрушћанској војсци. 

� Хуњади је сјајним снимањем ситуације у почетку знао дати противтежу 
султановој заседи. Турци су коњицу мађарског десног крила – из лукавства 
– пустили дубоко иза својих редова, да их потом с бока докрајче. Хуњади, 
вођа левог крила, притекао је у помоћ. У том тренутку можда је могао пре-
окренути ток битке. Али краљ, који је са својим четама стајао у средини 
– како бележи хроничар савременик – „младалачким жаром“ је насрнуо на
јаничаре. Ова брзоплета акција донела је краљеву погибију и пораз.
  
ЈАНОШ ХУЊАДИ НА ПОЛОЖАЈУ ГУВЕРНЕРА Потпора 
Ласла V, је под изговором да то чини у интересу краља – наста-
вила са проширивањем својих области. То је вређало интересе 
господе, јер се смањивао број краљевских тврђава и поседа који 
би могли припасти њима.
 Зато је године 1446. на државном сабору Јанош Хуњади 
изабран на положај гувернера, који је контролисан од стране 
државног савета. Стварна власт је била у рукама државног саве-
та, а тај орган су сачињавали Хуњади и његове присталице. Власт 
малолетног краља је признавана само теоретски. Хуњади је рас-
полагао знатним средствима. Радио је на јединству државе, али 
на крају није успео у томе. 

�  У западној Угарској Фридрих III, у Славонији Улрих Цељски (Cillei Ulrich), 
а на Фелвидеку Жишка (Jiškra), хуситски најамнички војсковођа - и надаље 
су држали своје области. (Мада је гувернер водио праве ратове са њима.) 

�  УЧЕШЋЕ СРЕДЊЕГ ПЛЕМСТВА НА ДРЖАВНИМ САБОРИМА Четрде-
сетих година XV века масовна појава средњег племства на државним сабо-
рима, који су готово сваке године одржавани – била је нова појава. Средњи 
племићи су без изузетка били фамилијари неког великаша и нису могли да 
формулишу своја гледишта. Али је требало рачунати са њиховим великим 
бројем. Од тог времена одлуке на државним саборима могуће је било до-
нети само уз њихову сагласност.

ПОРАЗ У БИЦИ НА КОСОВОМ ПОЉУ Године 1448. Хуња-
ди је склопио савез против Турака са албанским Скендер-бегом 
(Szkander bég). Са војском од 30.000 војника (Хуњадијева при-
ватна војска и помоћне трупе из Влашке) продро је на терито-
рију Србије. 
 Мурат је успео спречити уједињење две војске. Хуњадијева 
војска је натерана да превремено прихвати борбу. На Косо-
вом пољу (szerbiai Rigómező) бој је трајао три дана, од 16. до 18. 
октобра 1448. године. Хуњадијева војска је – од вишеструко 
надмоћнијег непријатеља – претрпела пораз. 

ВЕЛИКА ПОБЕДА КОД НАНДОРФЕХЕРВАРА Након што су 
краљевог старатеља и римско-немачког цара Фридриха III господа 
натерала да пусти Ласла V, Хуњади се одрекао губернаторства

„Сударише се две стране неједнаких снага, али 
храбро до сутона се борише и само са заласком 
сунца обуставише борбу. Али успешан завршетак 
битке не онемогућише нам напади непријатеља, 
који располагаше са многим трупама, које нас 
нису победиле, него су нас преплавиле и разби-
ле, и зато смо се са свих страна повлачили. Као 
очевидац убеђен сам, а из разних доказа касније 
се осведочило, да смо исто толико рана нанели 
непријатељу колико смо добили од њих на њихо-
вој победи осташе тужне и крваве мрље.”
У писму, о поразу код Варне, упућено папи Евђе-
нију, које је у Хуњадијево име написао Иван Ви-
тез (Пешта, 11. мај 1445)

„Савезе или завере који су склопљени, наста-
ли на штету државе, или ради било кога - тре-
ба раскинути.”
Решење државног сабора 1446. године

? Шта је све средње племство предузело ради 
побољшавања свог положаја од средине XIII до 
средине XV века? 

Грб Јаноша Хуњадија из 1453. Лав који држи кру-
ну представља гувернера (тј. Хуњадија), који се 

залаже за добробит круне, тј. државе
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(1. јануар 1453). Краљевић је заузео престо Угарске, али је Хуња-
ди и надаље остао важан политички чинилац: именован је за вр-
ховног земаљског капетана. (Мађарска историографија je Хуња-
дију доделила епитет: „törökverő” – онај који бије/туче Турке.)
 Дана 29. маја 1453. султан Мехмед II (Oсвајач) заузео је Кон-
стантинопољ (Цариград) и тако коначно срушио Византијско 
царство. (Престоницу која је већ раније изгубила своју државу.) 
Амбициозни султан је освојио јужне области Српске деспотови-
не и започео опсаду Нандорфехервара (Београд). У одбрани је 
Јанош Хуњади одиграо значајну улогу.
 Дана 22. јула 1456. хришћани су под зидинама Нандорфе-
хервара извојевали велику победу над Турцима, која је одјек-
нула на три континента. Aли незадуго Хуњади је преминуо, од-
нела га је куга која је избила на попришту војне. Још исте године 
је преминуо и Ђовани Капистрано (Kapisztrán János), други ва-
жни актер битке. Капистрански, који је предводио хришћанске 
добровољце, исто је много допринео победи. 
 Победа код Нандорфехервара онемогућила је султану да от-
вори пут према унутрашњости Угарске и умногоме је допри-
нела да Османлије следећих седам деценија нису покренули већи 
војни поход против средњовековне угарске државе.

1. Докажи да је Јаношу Хуњадију било у интересу јачање централне власти и борба против Турака?
2. У чему се Хуњади разликовао од барона свог времена?
3. Како тумачите Хуњадијеве војне поразе, односно славне победе?

„Борбе нису престале са даном. Што се пре зби-
вало по уским улицама тврђаве, то се сада свом 
жестином наставило на широком пољу, све док 
тамна ноћ није раздвојила противнике. Под заш-
титом мрклог мрака и сам цар (султан) побеже 
из табора, никоме не рекавши ни речи, за славу 
Господњу, царева пометња се тако догодила да 
је оставио војну опрему; све машине и разне вр-
сте топова, све посташе пленом.”
Одломак о славној победи 1456. код Нандорфе-
хервара. Историограф Туроци је стајао у Ма-
тијиној служби 

Султанов циљ беше да освајањем те значајне погра-
ничне трвђаве одсече Србију од Мађара који су били 
спремни да јој помогну. Угарска је имала слабу подрш-
ку иностранства у борби против Османлија, који су 
се устремили на њу. Папа Каликст III (III. Callistus) 
разрезао је порез на све црквене приходе у Европи 
ради покретања крсташког похода, али изношење нов-
ца из својих држава владари су српечавали. Поглавар 
римокатоличке цркве је надаље наредио да звона у по-
дне позивају вернике у Угарској на молитву. 
 У Угарској је само врбовање папског легата и про-
поведника фрањевца из средње Италије Ђованија де 
Капистрана (Kapisztrán János) показивало да и ино-
странство осећа одговорност према судбини Угарс-
ке. У почетку није било сигурно да ће успети мобили-
сање одговарајућег броја крсташа, јер је Капистрански 
преобраћање православних Срба сматрао пречим по-
слом. 
 Хуњади је одбрану Нандорфехервара поверио свом 
шураку Михаљу Силађију (Szilágyi Mihály / Михајло 
Свилојевић). А он је покушао сазнати да ли Турци 
стварно намеравају освојити капију Угарске, Нандор-

Опсада Нандорфехервара (1456) 
(Штиво)

фехервар. Када је Хуњади са војском од десет хиљада 
оружаника стигао у близину ушћа Саве у Дунав, оп-
сада је већ била у току. 
 Хуњади је са шајкашима (насадисти) прво пробио 
блокаду турске речне флоте на Дунаву. Тако је ус-
постављен контакт са браниоцима. И након доставље-
не помоћи опседнути град је преживљавао тешке тре-
нутке, али јунаштво појединаца спасло је ситуацију, 
нпр. Тита Дуговића (Dugovics Titusz), једног од Хуња-
дијевих старих војника који је учествовао и у бици код 
Варне. Када је један турски војник већ истакао коњски 
реп (тј. турски барјак) на бедем града, Дуговић га је 
напао, и оба витеза падоше у провалију.
 Борба је решена када су крсташи – чији је један део 
Хуњади такође укрцао на шајке – без наредбе избили 
из тврђаве. Њима су се придружили, са леве савске 
обеле крсташи Капистранског. И пошто се прибојавао 
турског противнапада, Хуњади је био натеран да пру-
жи помоћ крсташима. Ова мешовита војска је заузела 
турске топове, и уперила их против Османлија. Тур-
ци су прво били присиљени на повлачење, а после се 
и султан дао у бег. 
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 Операције битке код Нандорфехервара (данашњег Београда)

? На основу карата испричај коначни исход битке.

26. Владавина Матије Корвина
�  ОБРАЧУН СА СТРАНКОМ ХУЊАДИЈЕВАЦА Након смрти Јаноша 
Хуњадија њeгов старији син Ласло је постао глава породице, власништво 
краљевских тврђава пренето је на њега. (Млађи син Матија је засада остао 
у позадини.) Ласло V – који је сада стварно почео да влада – хтео је да пре-
духитри акције хуњадијеваца. Именовао је свог рођака Улриха Цељског за 
врховног земаљског капетана и хтео је присилити Ласла Хуњадија да пре-
да све краљевске тврђаве и приходе новом главном војном заповеднику. 
 Ласло Хуњади је Цељског са краљем домамио у нандорфехерварску 
тврђаву и дао је да се убије главни капетан, а краља је заробио. Касније је то 
пуштени Ласло V осветио: иако је обећао (да неће), ухапсио је браћу Хуња-
ди. Ласла Хуњадија је као велеиздајника у Будиму дао погубити (16. март 
1457), a млађег Хуњадија Матију повео је са собом у Праг у заточеништво.

ИЗБОР МАТИЈЕ КОРВИНА ЗА КРАЉА У касну јесен 1457. 
Ласло V је преминуо од куге. Прохабзбуршка господа, која је 
изгубила краљевску подршку, морала се нагодити са хуња-
дијевцима, који су били најјача странка у држави: договорили су 
се да ће млађег Хуњадија, Матију довести на престо. И средње 
племство је стало уз Матију. Државни сабор је у јануару 1458. 
изабрао Матију за угарског краља (Матија Корвин / Hunyadi 
Mátyás, 1458–1490). 

� Матија се није придржавао споразума који га је довео на престо. Сме-
нио је палатина Ласла Гараија и одстранио је из власти суровог војника 
Михаља Силађија. Свог ујака је послао на јужну одбрамбену линију, где је 
касније пао у турско ропство и погубљен је јер није хтео одати слабе тач-
ке Нандорфехервара. Приликом реорганизовања редова државних служ-
беника појавиле су се породице које ће после имати значајну улогу, нпр. 
Сопољаи и Батори.

„А у савету је сталожен, како и приличи влада-
ру. Са кривцима је милостив, у вођену држав-
них послова је ревностан, марљивог духа, има 
храбрости започињати велике и опасне ствари, 
добро подноси умор, о изгледима будућности и 
њиховом предухитрењу је оштроуман, опрезан 
је у избегавању опасности, у откривању намера, 
клопки противника, у њиховом разоткривању је 
оштроуман, у војним пословима и у управљању 
државом у свим својим поступцима се чуднова-
то сналази; вичан је у обмањивању, до крајности 
је славољубив, рођен је да влада.”
Туроци у „Хроници Мађара” о краљу Матији Кор-
вину 

? Према савременом схватању, које су одлике 
доброг владара?

? Шта је Матија желео постићи брзим кадров-
ским променама?

? Зашто се није либио да смени пређашње 
кадрове?

Турско повлачење 
након речне битке

Турски напад

Султанов последњи 
противнапад

Угарски напад

Угарско напредовање 
након речне битке
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КРУНИСАЊЕ Фридрих III биo je вoљaн Матији испоручити 
Свету круну. Mеђутим, да би предао круну, тражио је 80.000 
златника и уговор о наследству: ако би угарски краљ умро без 
мушког наследника, тада да престо Угарске припадне њему 
(или његовим наследницима).
 Следеће године, након погодбе 1464, Матија Корвин је кру-
нисан – прописно Светом круном. 

МАТИЈИНА ДРЖАВА Матија је за решавање свакодневних по-
слова формирао ужи краљевски савет, на чија заседања је радо 
позивао стручњаке из нижих друштвених слојева. На држав-
ним саборима требало је придобити средње племство које је 
изгласавање пореза тада већ сматрало својим искључивим пра-
вом, а играло је знатну улогу и у војсци. Њихови најважнији захте-
ви су озакоњени. Краљ је реорганизовао канцеларију и судски 
уред. У судству је настојао да смањи улогу сталежа. На чело 
уреда: краљевог личног присуства (királyi személyes jelenlét 
bírósága) – суда који замењује владара – поставио је тзв. персо-
налца (személynök). 

ФИНАНСИЈЕ, ПОРЕЗИ Матија на положај ризничара
(kincstartó) није поставио племића него једног будимског грађа-
нина Јаноша Ернуста (Ernuszt János). Нови уред је, наравно, огра-
ничио злоупотребу фискалних прихода. И систем убирања дажби-
на је измењен. Краљ је по домаћинствима разрезао фискални 
порез: порез на димњак (füstpénz).

� Раније код разрезивања пореза, нису водили рачуна о томе колико по-
родица станује на кметовском поседу. Требало је платити само за капију, 
тј. за сесију. „…Нека станује на том грунту три, четири или више људи, који 
имају капију” (наредба Карла Робетра из 1342). Матија се с тим није слагао. 
„Ако би двоје [две породице] добили један грунт и земљиште унутар једне 
порте, обоје да плате (суму) за по пола-пола порте” – гласио је пропис.

Домаћинство је постало основа – од 1468. године – за уби-
рање ванредног војног пореза који је убиран понекад годишње 
и двапут, а трошен на ратне издатке. (Зато се назива „ванред-
ним порезом”, јер за разлику од „редовног”, фискалног пореза, 
тај вид пореза је требало на државном сабору из године у годи-
ну изгласавати.) Сума убирана од кметова на име фискалног и 
ванредног војног пореза износила је годишње једну форинту. 
 Финансијске реформе су биле успешне. Матијини годишњи 
приходи се процењују на суму од 500.000 до 700.000 форинти. 

ПРИВРЕДА УГАРСКЕ Краљ је своју ризницу попуњавао пр-
венствено порезима: фискалним и ванредни порезом, приходом 
на потрошњу соли, добитом од ковница новца и рударских комо-
ра. Унутар краљевских прихода порези градова, Саса, Јевреја и 
ердељских Румуна чинили су мање ставке. 

� Матијини приходи, ако их упоредимо са приходима ранијих угарских 
владара, чине се изузетно високим, али гледано из међународног аспек-
та краљеви годишњи приходи су солидни. Територијално мала Бургундија: 
800.000 форинти. Османско царство: 1.800.000 дуката (1 дукат = 1 форин-
та) беху годишњи доходи тамошњих владара. 

 Спољна трговина је у Матијино доба доносила малу добит. 
Тако су се мање развијали погранични, а више градови у сре-
дишту државе.

Негдашњи приказ Фридриха III. Мађарска Света 
круна је од 1440. до 1463. била 

у Фридриховом власништву

? Какву улогу је играла Света круна у свести 
угарског племства?

? Колика је била куповна моћ једне златне фо-
ринте у Матијиној Угарској?

Матија „у пуној владарској опреми”: с круном на 
глави, жезлом у десној и шаром у левој руци. Ма-
тијин рељеф приказан на емајлираној плочици 

каљеве пећи, из будимске тврђаве
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 Мађари су на иностраном тржишту првенствено били присут-
ни са пољопривредним производима. Ово је погодовало развоју 
паланки. Видно је повећан број оних аграрних градова на Ал-
фелду, који су гајили стоку. Знатан је развој и паланки у брдским 
крајевима, где је гајена винова лоза. 

НАЈАМНИЧКА ВОЈСКА – „ЦРНА АРМИЈА” Матијину војс-
ку након његове смрти назваше „црном армијом” (fekete sereg / 
legio negra). (Назив је до данас неразјашњен.) Матија је од сре-
дине шездесетих година XV века држао све више најамника. 
Војска, која се већином састојала од Чеха и Пољака – у зависности 
од Матијиних прихода – бројала је 15 – 20.000 војника. Војску је 
сачињавало више родова: тешка и лака коњица, ови други су се 
називали хусари, пешадија, артиљерија и речна флотила. Држа-
ти толику војску под оружјем краљу је задавало велик про-
блем: месечна најамнина једног коњаника износила је 3, а једног 
пешадинца 2 форинте. 

� Неколико Матијиних војсковођа прочуло се по јунаштву: Пал Кинижи 
(Kinizsi Pál), Б(а)лаж Мађар (Magyar Balázs). Краљ је био и теоретски об-
разован војсковођа (читао је војна дела старих класика). Препознао је зна-
чај артиљерије и радо се користио разним механичким изумима (нпр. oпсад-
ни торањ). Ратне успехе Матија може захвалити брзом снимању ситуације, 
смелим идејама и томе што је умео руководити војницима. 

МАТИЈИНА ПОЛИТИКА ПРЕМА ТУРЦИМА Матијина по-
литика према Турцима вођена је у знаку активне одбране. 
Оружјем је бранио јужну границу. Године 1463. освојио је Јајце 
(Jajca), а потом 1476. и Шабац (Szabács). Погранични упад Тура-
ка 1479, у бици на Хлебовом пољу (Kenyérmező), успешно je суз-
био славни војсковођа, Пaл Кинижи. Матија је изградио другу 
одбрамбену линију, тj. ланац пограничних утврђења који је шти-
тио Угарску од продора Османлија. 

Будимска „палата трвђава” (budai várpalota). Приказ је настао ускоро након Матије смрти (1494). За време његове владавине 
развијали су се градови са централних простора (Угарског краљевства), а међу њима првенствено Будим, чији број становника 
је износио око осам хиљада. Немачки и мађарски грађани престонице бавили су се са око шездесетак заната и били учлањени 

у 10–12 цехова. У еснафе је, међутим, било све теже ући, чињене су препреке да калфе не би могли постати мајстори. 
Цехови су све више постајали „породичне фирме” и либили су се да приме странца у своје редове

„Потом су све трупе кренуле мало напред и на 
дати знак постројише се пред краљем, једни за 
другим, у разним формацијама, клинасто, у круг, 
у тро- или четвороугаоник, у облик маказа и те-
стере. Сви задржавши своја места...”
Бонфини о војним вежбама Матијине војске

? Којом рачуницом се руководио Матија када 
се против Турака одлучио за одбрамбену поли-
тику?

? Како је угарско племство реаговало на 
краљеву политику по питању Османлија?

? Ко је био принц Џем (Џем-султан у Андриће-
вој Проклетој авлији)? Какву улогу му је наме-
нио Матија у својој политици према Турцима? 

„Плесаше под оружјем и све одјекиваше тактом 
њихових поклика. Потом у општем весељу, када 
је сваки војник са разним гестовима руку и тела 
засмејавао своје другове, Кинижија позваше у 
игру. Он одједном скочи на средину круга и без 
помагања рука, само зубима, код струка зграби 
са земље убијеног кракатог Турчина и у ритму иг-
раше са њим у кругу (својих војника). Овај плес 
који је и приличио мужу Херкулове снаге изазва-
ше чуђење, а не смех код посматрача...”
Из историјског дела Антонија Бонфинија, Ма-
тијиног италијанског историографа: Како су 
угарски ратници прославили победу на Хлебо-
вом пољу (1479)
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МАТИЈИНА ПОЛИТИКА ПРЕМА ЧЕСИМА Године 1466. папа 
је због хуситске вере („путирци”) екскомуницирао Јиржија Пођеб-
рада (Podjebrád György), кoгa су у мeђувремену чешки сталежи 
изабрали за краља. Матији је добро дошао тај обрт. Претпоставља 
се да је имао за циљ освајање титуле римско-немачког цара. 
Први корак – према томе – било је освајање чешке круне. 
(Чешки краљ је био један од изборних кнезова.) Током похода на 
Чешку католички сталежи су 1469. изабрали Матију за чеш-
ког краља, који је тако постао противкраљ. Међутим, Пођебра-
да је наследио пољски краљевић Владислав Јагелонац (Jagello 
Ulászló). 
 Матија и Владислав су сагласили ставове тек након једне де-
ценије, 1479. Узајамно су признали један другоме титулу чешког 
краља. Матија је добио следеће покрајине: Шлезију (Szilézia), 
Моравску (Morvaország) и Лужице (Lauzitz). 

� ЗАВЕРА ИВАНА ВИТЕЗА Матијина чешка војна – и код куће и у 
иностран ству изазвала је негодовање многих. 1471. годину обележила је 
завера прелата и аристократије против краља. Побуњеници – на челу 
са острогонским надбискупом Иваном Витезом (Vitéz János) – чешки рат су 
сматрали неразумним и веома скупим. Матију су окривили да не води до-
вољно рачуна о јужној одбрамбеној линији. Печујски бискуп Иван Чесмич-
ки (Csezmicei János/Janus Pannonius), оснивач мађарске световне поезије 
(мада је своје песме писао на латинском), такође је био међу завереници-
ма. Матија је, међутим – претежно мирним средствима – препречио пут 
даљем развоју завере. Ивана Витеза – који му је у младости био васпитач 
- a иначе сјајнoг дипломату, краљ је бацио „у умерено” заточеништво. Ја-
нус Панониус је (тешко болестан) умро у бекству. 

БОРБЕ ПРОТИВ АУСТРИЈАНАЦА Ради сузбијања Матије 
династија Хабзбурга и Јагелона склопила је савез. Матија је у 
рату против Аустрије натерао Фридриха III да му додели титу-
лу изборног кнеза (1477). Стално нападајући Аустрију Матија 
је даље рушио углед римско-немачког цара. Желео је постићи да 
му цар призна ванбрачног сина Иваниша Корвина за законитог 
наследника на угарском престолу.
 Године 1485. Матија је заузео Беч, и од тада па све до смрти, 
у том граду је држао престоницу.

� Иваниш Корвин (Corvin János) рођен је 1473. Мајка му беше девојка 
из немачке грађанске породице, из града Бреславу (Boroszló). Иваниш 
је постао веома богат, јер је Матијина мајка Ержебер Силађи (Szilágyi 
Erzsébet) тестаментално њега назначила за наследника Хуњадијевих до-
бара (30 тврђава). Матија, да би добио законитог наследника – наравно и 

Друга угарска одбрамбена линија (ланац погра-
ничних тврђава, који је штитио Угарску 

од Османлија)

? Упоредите је са Првом одбрамбеном ли-
нијом.

Тријумфална поворка Иваниша Корвина прили-
ком освајања Беча (Codex Philostratus). 

Матија је (и) на тај начин покушао 
постићи да га (ванбрачни) 
син наследи на престолу 

„Смртниче овоземаљски, знај, узалуд се уздајеш 
у зидине.
Бастиони ти ништа не вреде, Беч је сведок, па-
шће. 
Шта све може марљива крепост и краљевска 
благонаклоност
Беч показује примером за наук.
Јер чудестан је већ oбзир нашег доброг Госпо-
дара:
Навикао вечито на победе, а на пустошења ни-
када.”
Песмица настала након освајања Беча, према 
Туроцијевој хроници
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из политичког разлога - поново се оженио 1476. (Прва жена му је рано пре-
минула.) Узео је за супругу Беатрису (Beatrix), кћер напуљско-арагонског 
краља. Aли прижељкивани наследник није рођен. Зато је од 1480-их годи-
на све предузео да обезбеди наследство Иваниша Корвина: додељивао 
му је високе положаје, приликом репрезентација стално га је држао поред 
себе, заклео је прелате и великаше да ће након његове смрти за угарског 
краља изабрати његовог сина. 

МАТИЈА И СТАЛЕЖИ Матија није довео у питање систем по-
деле власти између краља и сталежа. Краљевски савет је све 
време имао важну улогу у одлучивању, а није умањивао ни права 
државног сабора, мада га је ретко сазивао (често је практиковао 
да се порез изгласа неколико година унапред). Сачувана је и уло-
га жупанија. Краљ је признао и градске самоуправе. Слободни 
краљевски градови су имали своје заступнике на државном сабо-
ру, мада њихово присуство није нарочито форсирано. 
 Матија је своју велику власт дуговао томе што се спретно ко-
ристио могућностима сталешке управе, изигравајући сталеш-
ке групе једне против других. 

Оквире сталешке управе обезбеђивали су закони из 1486. У 
њима је тачно описан делокруг сталешких службеника, на првом 
месту палатина, односно функционисање сталешких институ-
ција. Судско право палатина је појачано, и „званично” је он постао 
краљев заменик и врховни земаљски капетан.  

� Међутим, односи између владара и сталежа су се изменили, нарочито 
након Матијиног другог брака. Беатриса је увела на угарски краљевски двор 
префињено опхођење и обичаје, и тако је прекинута краљева дотадашња 
непосредност у опхођењу. (Нпр. појавила се специјална стража на улазима 
краљевске палате.) Господа су осуђивала краљево дистанцирање. Матија 
– чије шале су забележене у анегдотама – у својим последњим годинама је 
постао усамљен. Секретари су одано служили свог господара. 

? Која сте све предања читали на часовима 
књижевности о Матији? Како су приказани вели-
каши и прелати у тим приповеткама? Шта је раз-
лог томе? 

„Прво: установили смо на основу мера предака 
наших, ако некада (у будућности) изумре краљев-
ска династија и дође до већања о избору за но-
вог краља, у избору, због свог достојанства, па-
латин има право да први гласа [...]
Друго: ако неки краљ остави за собом малолет-
ног наследника, палатин као старатељ његов ду-
жан је сачувати и заштитити га у очевим држава-
ма и на поседима.
Палатину, у периоду док наследник не стаса 
дужни су поданици и становници државе исто 
тако повиновати се као правом свом господару 
и краљу.”
Закон из 1485. о чину палатина

? Каква овлашћења (и ограничења) има по за-
кону палатин?

? Какву улогу је играло високо и средње плем-
ство на почетку Матијине владавине?

„Код Мађара је обичај да седају јести за чет-
вороугаони сто, то се сачувало још од римских 
времена, и све јело се служи у умаку. Умаци се 
мењају са јелима. Млада гушчетина, пачетина, 
копун, фазан, јаребица, чворци, којих има у ве-
ликом броју свуда, потом телетина, јагњетина, ја-
ретина, свињетина и месо дивље свиње и раз-
них врста риба „плива” у свом умаку и зачинима. 
Обичај је да једу из исте чиније – не као код нас, 
где сви имају посебне зделе, нико се не корис-
ти виљушком да дигне залогај или загризе месо, 
исто (чинe) као што је сада обичај у Италији, се-
верно од реке По.”
У делу Галеота Марција (Galeotto Marzio: Mátyás 
királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről 
szóló könyv), писаног у пролеће 1485 споменути 
су и обичаји на Матијином двору 

Матијин летњиковац у Вишеграду
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МАТИЈА И КУЛТУРА Матија је са симпатијом гледао на идеје, које 
су стизале из Италије. Хуманизам (humanizmus) величао је слобо-
ду људске личности. И он – као и сви хуманисти – идеализовао је 
старе грчко-римске научнике, код којих се први пут јавио нови по-
глед на свет: поштовање човековог достојанства. Након свог кру-
нисања из политичких разлога окренуо се према ренесанси. У ре-
несанси су поново оживеле тековине класичне уметности. (Појам 
је узет из француског језика: renessance / újjászületés / препород.)

Матијина краљевска власт је репрезентована ренесансним 
зградама, скулптурама, сликама.
 Да је знање и просвету сматрао важним, доказује и оснивање 
универзитета 1467 у Пожуну. У својој будимској палати стално 
је обогаћивао библиотеку. Од његове чувене збирке књига, која је 
бројала више од хиљаду наслова: Корвине (Corvinák), до наших 
дана је широм света, сачувано тек неколико десетина примерака.
 Краљ је био окружен познатим и значајним личностима, нпр. 
научником, хуманистом Иваном Витезом и мађарским и италијан-
ским историографима: Јаношом Туроцијем (Тhuróczy János) и Ан-
тонием Бонфинием (Antonio Bonfi ni). (Обојица су своја дела писала 
на латинском језику.) Матија је у Вишеграду дао изградити лет-
њиковац, репрезентативну летњу резиденцију краљевског двора. 

ЖИВОТНО ДЕЛО МАТИЈЕ КОРВИНА Резултати Матијине 
владавине овако би се дали сумирати: ред, добар новац, мирна 
трговина, стална војска, изградња одбрамбеног система про-
тив Турака, развој културе и уметности под краљевим покрови-
тељством. (Мађарска народна књижевност га памти као Матију 
Праведног.)
 Међутим, привреда државе је била претерано опорезивана, 
па је исцрпљена. Грађанство није толико ојачало да би се ухва-
тило у коштац са иностраним занатлијама и трговцима и да би 
могло постати партнер краљевске власти против племства. На-
кон Матијине смрти враћено је „старо” стање (које је каракте-
рисало почетак његове владавине): власт је поново прешла у 
руке великаша.

1. Колико је Матијина власт зависила од сталежа? У чему је краљ био упућен на сталеже?
2. Зашто је Матијина владавина значила врхунац средњовековне Угарске? Зашто је Матијино животно дело на-

кон његове смрти у тако кратком року уништено?
3. Који су били спољнополитички циљеви краља Матије Корвина?

Хуманизам и ренесанса
(Штиво)

„Ваша Милост је послала једног дресера коња са 
писмом ... Није тајна, него пола света зна, да смо 
одрасли борећи се под оружјем, често ратујући са 
народима, али био то Турчин или Хришћанин, на 
коњима, које ми дресирасмо - увек нас је служи-
ла срећа. Да смо чекали на странце да то ураде 
место нас, никада се не би тако успешно завршио 
поход на Османлије, Немце, Чехе или Пољаке.”
Матија напуљском краљу Ферантеу (1476–
1490) 

? Како бисмо могли – на основу писма – окаре-
ктерисати амбициозног угарског владара?

ХУМАНИЗАМ Своје узоре су хуманисти налазили 
међу старогрчким и римским уметницима и научницима. 
По њима „мрак и варварство” средњег века угушилу су 
слободну мисао, уназадили развој књижевности и умет-
ности. Лабављењем феудалних стега чинило се да ће ва-
скрснути идеје античког Рима – и нестати све оно што је 
некада значио средњи век. Хуманисти су били убеђени 
да процватом античке књижевности и античке умет-
ности може доћи до препорода античког Рима. Без пок-
рета званог хуманизам не би настала нова уметност. 

Колевка хуманизма беше у северној Италији. Један 
од првих представника Данте Алигјери (Dante Alighieri, 
1265–1321) у својој чувеној Божанственој комедији
(Isteni színjáték) описао је путовање кроз Пакао, Чис-
тилиште (Purgatórium) и Рај, где се састао са премину-
лом драгом: Беатрисом (Beatrice). 
 Његови следбеници: Петрарка (Petrarca, 1304–
1374) и Бокачо (Boccaccio, 1313–1375) још дослед-
није заступају идеје античких времена: слободнији 
начин живота (и овоземаљске људске емоције). Зби-
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вања Бокачовог Декамерона се дешавају за време ха-
рања епидемије куге. Седам жена (девојака) и три 
мушкарца (младића) повлаче се у једну вилу у близи-
ни Фиренце. Доконе часове разбијају музиком, пле-
сом, и љубавно-еротским причама. Дело, описујући 
овоземаљске лепоте живљења, заинтересовало је 
грађанство, али је истовремено изазвало и недого-
вање црквених власти.

РЕНЕСАНСНА УМЕТНОСТ Ренесанса није значи-
ла само подражавање античке архитектуре, вајарства 
и сликарства него је садржавала и покретачку снагу 
класичне културе: идеју развоја. Италијански умет-
ници XV века изучавајући античке списе схватили су 
да се уметност развијала помоћу такмичарског духа 
међу уметницима. Њихови узори, а и они сами, били 
су убеђени да је циљ тог такмичења што веродостој-
нији приказ природе.
 Нова уметност није признавала ограничења. Сли-
карство Фирентинаца, Чимабуе (Cimabue, 1250–
1302) и Ђота (Giotto, 1267–1337), Симоне Марти-
нија (Simone Martini, 1284–1344) и браће Лоренцети
(Lorenzetti) из Сијене – одбацило је крутост и стро-
га ограничавања византијске уметности. Захваљујући 
сликарима Масачу (Masaccio, 1401–1428) и Пјеру дела 
Франчески (Piero della Francesca, 1415–1492) изуча-
вање људског тела је постао кључни елеменат умет-
ности. (Дешавало се – унаточ строгом забрањивању 
цркве да су лешеви из болница кријумчарени и сеци-
рани ради упознавања анатомије.) Крајем XV века ре-
несансна уметност је у сликарству Фирентинца Боти-
челија (Botticelli, 1445–1510) достигла завидан ниво. 
Он слика митолошке (библијске) теме, које одишу ре-
алношћу, а ликовима даје печат свог виђења. 

Идеал хуманизма: слободољубље уметницима није 
било увек доступно. Зато су велики ренесансни умет-
ници поред уметничке делатност – да би преживели - 
бавили се и другим пословима.
 Тако је Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci, 
1452–1519) организовао светковине, бавио се му-

Данте и његова драга Беатриче у Рају (Ботичелијева илустра-
ција за Дантеову „Божанствену комедију”)

Пример за такмичење међу уметницима –Жртва Аврамова. Године 1401. такмичили су се Гиберти (Ghiberti) и Брунелески 
(Brunellesschi), који ће добити посао: израду рељефа на брончаној капији крстионице (баптистериј) у Фиренци. Победник је 

постао Гиберти
?  Подсети се библијске приче. Покушај уочити разлику у приказу, (нпр. како je на појединим композицијама приказан лик 

Авраамовог сина Исака). 
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зиком, вршио медицинска испитивања. Миланском 
војводи се препоручио као војни инжењер (нпр. на-
црт борних кола), бавио се проблематиком летења. 
Други најистакнутији геније ренесансе Микеланђело 
(Michelangelo, 1475–1564) писао је песме. Док је сли-
кар Рафаел (Raffaello, 1483–1520) пројектовао зграде.

ПРИМЕРИ РЕНЕСАНСНОГ ТАКМИЧАРСКОГ 
ДУХА Уметници су – за разлику од својих средњове-
ковних колега – тек за време ренесансе постигли сло-
боду. Од мајстора занатлије је постао уметник, чији 
рад су спољне околности само минимално ограничава-
ле. Вођени примерима старогрчке уметности све више 
савремених уметника се такмичило (у изради одређе-
не теме). Нпр. Леонардо и Микеланђело су одмерили 
своју умешност у декорисању велике сале фирентин-
ске градске већнице. 

УМЕТНОСТ МАТИЈИНОГ РАЗДОБЉА Уметност 
италијанске ренесансе почела је да се шири Европом 
у првим деценијама XVI века. У Угарској је, међутим, 
захваљујући Матији ухватила корен већ раније. 
 У томе да је Матија сјај свог краљевства испоља-
вао у ренесансном стилу имао је великог удела Иван 
Витез и сестрић му Јанус Панониус. Наглашавајући 
домаћу културну заосталост, они су се залагали, да 
младеж жељна знања иде у Италију на студије. Они 
су били ти који су упознали краља како се долази до 
италијанских књига. 
 На Матијину оријентацију према Италији утицало 
је и то да су се италијански политичари заинтересо-
вали за њега, јер се он успешно борио против Тура-
ка. Након победе код Јајца, угарског владара је потра-
жио посланик италијанског града државе Риминија и 
уручио му је илустровано дело неког тамошњег војног 
инжењера. Интересовање према војним достигнући-
ма увелико je допринело продубљивању односа. Вој-
ни инжењер из Милана је 1467. пола године боравио 
на Матијином двору. 
 Матија након склапањa брака са Беатрисом (1476) 
упослио је све већи број италијанских архитеката и 
вајара. Највећи задатак његове дворске радионице 
била је изградња будимске краљевске палате. 
 У западном крилу будимске палате – које је сру-
шено – налазили су се приватни апартмани, престона 
дворана и сала за примање. У делу палате, које је гле-
дало на реку (Дунав), добила је место капела, а с њом 
је била повезана библитека под сводовима, украшена 
стубовима. У једној просторији су похрањена дела на 
латинском, а у другој на грчком језику. Овај део пала-
те сем ове две велике просторије обухватао је још и 
више мањих просторија за књиге. Овде је смештена и 
соба са реткостима, где је приказан и један препарира-
ни крокодил. У југозападном делу ренесансне грађе-
вине, који је омеђен крилима зграда – налазио се ви-
сећи врт. На доњем нивоу висећег врта, као у неком 
заливу, био је резервоар за воду. Вода је са тог нивоа 
отицала кроз бачвасти свод. Након филтрирања по-
ново је коришћена за наводњавање врта. Архитекту-

ра будимске палате умногоме је подсећала на палате 
у Риму и Урбину. На античко градитељство су се уг-
ледали њени грудобрани, рамови прозора, капители 
стубова.
 Једно од највећих вредности палате била је сва-
како библиотека са 2000 – 2500 томова књига. Илу-
минирани кодекси (корвине) деле се на три групе: ис-
торијски радови, филозофски списи и дела црквених 
отаца. Матија је добар део књижевног фонда набавио 
из библиотека Ивана Витеза и Јануса Панониуса, док 
је други део сам поручио из Италије. У палати је ради-
ла и радионица за преписивање књига. С Матијином 
библиотеком (Bibliotheca Corviniana) – од савремених 
– могла је да се такмичи само папска библиотека. 
 У Угарску су долазили, поред архитеката, ваја-
ра, сликари па и научници. Од вајара који су ради-
ли у мрамору издваја се Ђовани Далмата (Giovanni 
Dalmata), који је начинио тзв. Мадону од Диошђера 
(Diósgyőri Madonna). Једну од зграда будимске пала-
те украшавале су бронзане скулптуре три Хуњадија: 
Јаноша, Ласла и Матије. Претпоставља се да је и то 
било дело руку мајстора са југа. 
 Други центар ренесансне уметности у Угарској оф-
ормљен је у Вишеграду. Двор се лети често селио у тај 
оближњи град на Дунаву, где је Матија – по италијан-
ском узору – изградио краљевски летњиковац. 
 Већ је и за време Анжујаца и Жигмунда Луксем-
буршког изграђена овде палата. То објашњава како је 
дошло до мешања готичких и ренесансних стилова на 
Матијином летњиковцу. Краљевски дворац прислоњен 
на брежуљак прати конфигурацију терена и изграђен 
је терасасто. У средиште вртова пројектант је начи-
нио фонтане од црвеног мрамора, које су кипари ук-
расили сценама из грчке митологије. 
 Краљ Матија је дао изградити више ловачких дво-
раца у унутрашњости државе, где се није залагао да 
шири утицај ренесансног стила. На његовој монети 
искован је лик Девице Марије, пред својим поданицима 
он је иступао као владар који је привржен традицији.
 Матија је био мецена уметности и културе. У њего-
вом случају то није подразумевало само материјално 
потпомагање. Присни, пријатељски односи са науч-
ницима и уметницима били су део његове меценату-
ре. У кругу научника сазрела је мисао у њему да ос-
нује универзитет. Уз папско допуштење универзитет је 
отворио своје капије у Пожуну 1476. О плати профе-
сора и о књигама побринуо се сам владар. Први кан-
целар тог универзитета био је Иван Витез, након чије 
смрти се и угасила установа.
 Ренесансна уметност и култура Матијиног доба 
одиграла је важну улогу у средњој Европи. Расадник 
ренесансне културе, на овим просторима, без сумње 
био је Будим.
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Краљ Матија у виђењу савременика
(Анализа писаног извора)

Одломак из дела „Историја Мађара” 
од Антонија Бонфинија

Италијански историчар Антонио Бонфини (1427–1503) 
у Угарску је доспео последњих година Матијине вла-
давине. За своје дело, које је написао о историјату 
Мађара, добио је угарско племство. На основу одлом-
ка одговори на следећа питања. 

1. Шта значи следећи цитат: Матија „до сада се ... бо-
рио за живот, а од сада хоће да се бори за славу“? 
(Датум ће ти помоћи у давању одговора.) 

2. На основу досадашњег знања, одговори шта значи 
„искупити“ круну.

3. Реци синониму за „на Спаситељев рођендан“.
4. Јунаштво, тактика, лукавство, у опсади градова у 

турско доба, (нпр. Јајце). Причај о томе на осно-
ву извора.

5. Да ли ти се текст извора понекад чини пристрас-
ним? Ауторова намера је била да јунаштво Јано-
ша Хуњадија и његове војске, испољене у борба-
ма против Турака – пренесе и на Хуњадијевог сина 
краља Матију.

6. Шта мислиш о улози „вести“ у раздобљу које уп-
раво изучаваш? 

„Матија је из дана у дан све храбрији и све више му расте оду-
шевљење. До сада се – такорећи – борио за живот, а од сада 
хоће да се бори за славу. 
 Али једно га је спутавало: схватио је, док није и у правном 
смислу крунисан, да је велика несигурност његових подухва-
та. Наложио је варадинском бискупу Ивану Витезу, верном и 
паметном мужу да искупи круну. (...)
 Тако на основу споразума збило се да је Света круна за 
осамдесет хиљада златника искупљена. (...)
 Посланици су пожурили пред краља; нашли су га на пољи-
ма Срема, борећи се против Турака. Пре неки дан одавде су 
били протерани Турци од Матијина капетана Ласла Маркуша 
(Márkus László). Загрејан у души тим ратовањем и срећан што 
је Света круна повраћена и склопљен мир са једним царем, 
пошао је у опсаду Јајца (Jajca). 
 Овај град лежи у Босни, на високом брду, у средишту Или-
рије; окружују га две реке, са високим литицама и дубоким 
речним коритом. Ушће у Саву им је у подножју планине. Иза 

(града) налази се пространа равница. Некада је овде била 
престоница босанских краљева. (...)
 Матија је град заузео 1. октобра 1463, а тврђаву је ос-
војио 16. децембра. Да време зимског логоровања не прође 
у беспосличарењу, истовремено је заузео још двадесет и се-
дам суседних места. Уредио је послове у покрајини, оставио 
је стражу у Јајцу и на Спаситељев рођендан победоносно је 
умарширао у Будим, где је од државног савета и мноштва на-
рода сачекан са великом радошћу. (...)
  Краљ је наредио да се моли бесмртним боговима, на свим 
олтарима је служена миса. Краљ Корвин (rex Corvinus) сте-
као је велик углед, те нису га само Мађари сматрали достој-
ним Свете круне него и Млеци, папа и остали владари широм 
хришћанског света једино су њега видели погодним да у бор-
би против Турака буде изабран за врховног војсковођу. 
 Када је Мухамед (Mohamed) чуо да је Јајце, престоница те 
покрајине, заузето, толико се разгневио, умaло да му пукне 
срце. (...) Зима се истутњала, када је могао, кренуо је у опса-
ду Јајца. Град који је бранила угарска посада, (султан) дано-
ноћно туче гвозденим овновима и другим машинеријама; сада 
са топовима застрашује, разара и ноћним јуришима узнеми-
рава. Не оставља на миру оне који су у граду, који исправљају 
бедеме, копају унутрашње јаркове, подижу шанчеве и наси-
пе; и жене и деца ставили су се у службу одбране; сви су се 
једнако залагали за заједнички циљ. Када је Мухамед мислио 
да су зидине већ довољно оштећене, отвореним нападом је 
желео заузети град. (...)
 Са великим налетом су појурили Турци, па многи стигоше до 
грудобрана на зидинама. Већ се тако чинило да је на више мес-
та истакнута (турска) застава, али су их браниоци одбацили. 
Прича се и о јунаштву неког Мађара који када је видео да неки 
Турчин хође истаћи султанов барјак, повукао са собом у прова-
лију непријатеља, па се горе и надаље вијорио Корвинов стег. 
 Матија, чувши за жестоку опсаду, заповеди Имреу Сапоља-
ију (Szapolyai Imre) да са два дандара (cohors militaria) притек-
не у помоћ. Овај скромни и марљиви муж није био само храбар 
него и мудар и лукав. Брзо је реаговао на наредбу. Послао је 
више телала пред собом да обавесте да ће са великом војском 
ускоро стићи краљ Корвин. Турски султан је чуо са свих стра-
на да ускоро стижу Мађари; сетио се свог оца Амурата (Му-
рат II, противник Јаноша Хуњадија), а и сам колико пута се 
несрећно сукобљавао са Корвином. Одједном га је ухватио 
страх, повећан скорашњом, изненадном Матијином победом. 
Што се све више потврђивана вест да се приближава краљ 
Корвин, штавише већ стиже, толико се престраши да, оста-
вивши бојне машине и пртљаг, повуче се у Македонију. Имре 
Сапољаи је само на основу гласина ослободио град од тврде 
турске опсаде. Одмах је обновио стражу, појачао Јајце и по-
журио на краљево крунисање.“ 
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27. Јагелонци на престолу Угарске 
ВЛАДАВИНА БАРОНА Великаши су се након Матијине смрти 
постројили иза чешког краља Владислава Јагелонца, јер су од 
њега очекивали сузбијање турске и хабзбуршке опасности и ор-
ганизовање чешко-пољско-угарске државне заједнице.
 Уласло II / Владислав II (II. Jagelló Ulászló, 1490–1516) већ по-
четком своје владавине изгубио је контролу над финансијама, од-
носно право управљања пореском политиком.

� Краљ је пристао да се укине ванредни порез, који је убиран у Матији-
но доба. Циљ барона је био да кметство ослобођено од тог пореза од сада 
њима плаћа више, а не владару. Уласло II je хтео да некако ублажи тешку 
ситуацију, дозволио је страним предузетницима – јужнонемачким Фуге-
рима (Fugger) – да изнајмљују руднике. 
 Краљ је дао обећање да ће краљевски савет одлучивати у свим 
важнијим питањима спољне и унутрашње политике, где су одлуке скоро 
увек донете у интересу барона. 
 Власт барона је постала потпуна када су укинули „непотребну” Матији-
ну војску. Под Кинижијевим вођством бандерије крупне властеле су у кр-
вавом боју уништиле „легија негру“, тј. владарeву војну снагу.

ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ ПЛЕМИЋКОГ СТАЛЕЖА У Ма-
тијино време племић који би се довољно обогатио могао се на-
дати дa ће се уздигнути у слој великаша. У доба Јагелонаца до-
шло је до јаке поделе између барона и осталог дела племства.
У закону донетом 1498. имамо презимена 40 баронских породи-
ца које у бој полазе са својом бандеријалном војском. Ти барони 
су добили право да на својим поседима могу – за себе – убирати 
краљевске приходе.
 Тим законом је укрућена структура племићког друштва. Круг 
барона је сужен и настала је наследна аристократија. У тај круг 
су касније могле да продру само оне племићке породице које су 
успеле веома повећати своје поседе. 
  Постојале су још две велике групе племства. Ситно племство
– „племићи у опанцима”, њихов број је износио 20 – 25.000
(мушкараца). Они су газдовали на поседу величине једне сесије и 
живели удаљено од света. Aли сачували су важну повластицу: нису 

„Доброћудно је све одобравао, шта да су посла-
ници тражили, све услове је прихватио, а не само 
заклетвом, него и хришћанском вером, краљев-
ском речи и поштењем обећаше, он и сви његови, 
који ће доћи на положај, придржавеће се закона, 
штавише о томе је издао и јавни спис.”
Бонфини о ступањи Уласла II на угарски пре-
сто

? Шта смо учили до сада о династији Јагело-
наца?

Рељеф са коњаницима, (пронађен 1957– 1958, на 
локалитету нађважоњске тврђаве nagyvázsonyi. 
Рељеф вероватно потиче из Кинижијевог доба. 
Многи мисле да је украшавао надгробни споме-
ник великог борца против Турака

„... племство је подељено нa три дела. Први 
део војује и као најамник бори се на граничним 
утврђењима, и они вреде највише од свих. Али 
они потпуно зависе од господе ... Други део са-
чињавају они племићи који живе на својим се-
оским поседима, тамо воде господарство, тргују, 
они готово никада не долазе у град ... Трећи део 
сачињавају богати племићи поштовани од свих, 
који имају удео у јавном животу и искрено се са-
лажу за добробит своје домовине, ... али и они 
сасвим зависе од господе.”
Извештај папског легата, Антонија Ђованија 
да Бурђа (Antonio Giovanni da Burgio) – у предве-
черје мохачке битке 
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морали плаћати порез. Имали су шансу да се уздигну на друштве-
ној лествици, тј. могли су постати фамилијари неког великаша.
 Ситуација средњег племства била је другачија. Већина од тих 
7.000 редовито се појављивала на државним саборима и њихо-
ва масовност је вршила утицај на одлуке барона. Идеја која је 
највише заокупљала средње племство била је борба против Ту-
рака и чување старих моралних принципа. 

РАЗЛИЧИТИ СТАВОВИ О НАСЛЕЂИВАЊУ На државном 
сабору 1505, одржаном на Ракошком пољу, пољани поред исто-
имене речице, северно од града Пеште. На захтев утицајног дела 
средњег племства донет је закон да се убудуће не сме се бирати 
краљ из стране династије. Законе је формулисао Иштван Вербе-
ци (Werbőczy István), изврсни правник, пореклом средњи племић, 
a у интересу Сапољаијевог краљевства, који је такође потицао из 
тог друштвеног слоја. Сумирање племићких права Вербеци је дао 
у обимном делу Трипартитум (Tripartitum / Hármaskönyv). 

� Оца Јаноша Сапољаија (Szapolyai János) још је Матија уздигао међу 
земаљске великодостојнике. (Очевог брата је поставио за палатина.) Њи-
хова породица је почетком XVI вeкa већ гајила владарске амбиције. Томе 
у прилог је ишла и планирана свадба принцезе Ане Јагело и Јаноша Са-
пољаија. Средње племство је било одушевљено његовим намерама, јер је 
прижељкивало краља мађарског порекла. Јанош Cапољаи је ускоро постао 
један од највећих велепоседника Угарске.

По питању наслеђивања престола став средњег племства оштро 
се разликовао од става оних који су управљали државом, тј. пре-
лата и барона. На притисак барона Уласло II се обавезао да ће у 
случају изумирања мушке лозе Јагелонаца, да ће угарски престо 
наследити Максимилијан Хабзбург или његови мушки пото-
мци. Уговор је потврђен 1515. на бечком договору краљева. 

ПОЛОЖАЈ КМЕТСТВА Број становника Угарске (без Славо-
није) крајем XV века износио је отприлике 3,5 милиона. А 90% 
становништва сачињавало је кметство.

Кметске породице су на повећавање државних дажбина на-
шле следеће решење: више породица се настанило заједно, на је-
дан кметовски посед. (Почетком XVI века већина тих породица 
обрађивала је само пола сесије.) Тако су плаћали мањи порез 
краљу него да живе на својим крњим сесијама. Они који су посе-
довали мање земљиште од једне четвртине сесије или чак ни 
толико, сматрани су најсиромашнијима. Њих су звали: желирима. 
Крајем XV столећа желири су већ сачињавали 20–25% сељаштва. 
(Желири ипак нису били сасвим сиромашни: имали су и кућу и 
башту са воћњаком и повртњаком.)
 Имућнији паорски слој закупио је напуштене сесије, обрађи-
вао их надничарима, а с вишком производа је трговао. 
  Трговина стоком је била у развоју (за тај посао били су за-
интересовани становници паланки). Формиран је слој наору-
жаних чувара стоке. Ти пастири с „борбеним искуствима” на-
зивали су се: хандуци (hajdúk). (Етимологија речи долази од 
мађарског: „hajtó”, „hajdó” – и нема везе са „српским хајдуцима”.) 

ПОЧЕЦИ ТРЖИШНОГ ПРИВРЕЂИВАЊА СЕЉАКА И 
СРЕДЊЕГ ПЛЕМСТВА Средње племство које није имало так-
ве приходе, као барони, своје газдинство je покушалo довести у 
ред „пељешењeм“ имућнијих кметова. На њихов захтев државни 

„Нeка да Господ да мађарска домовина добије 
мађарског краљевића, да не буде упућена на дру-
гу нацију и да не изумре мађарска крв.”
Дворанин краља Јаноша, Габор Миндсенти 
(Mindszenti Gábor), о ставу средњег племства

? Које су кметовске дажбине према држави и 
властелину? 

„Нико од кметова и сељака у држави не сме ни 
на који начин ловити јелене, срне, зечеве и див-
ље вепрове, односно фазане ...”
Декрет Уласла II из 1514.

Бискупска митра из прве половине XVI столећа. 
Богато украшена „капа” се скоро „такмичи” са кру-
ном, симболом световне власти. Митра је доказ 

да се моћ прелата повећала
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сабор је донео одлуку да се деветина даје у натури. То су мора-
ли испоштовати чак и становништво паланки (1492). 

НЕСУЂЕНИ КРСТАШКИ ПОХОД ПРОТИВ ТУРАКА ...
Мађарска управа је у лето 1513. чинила ратне припреме за од-
бијање евентуалног турског напада. Истодобно у Риму се оди-
гравао реизбор папе. Један од могућих кандидата – на катедри 
светог Петра – био је и Тамаш Бакоц (Bakócz Tamás / Тома Ба-
кач), острогонски надбискуп и кардинал Угарске. Кардинали су 
се ипак одлучили за његовог супарника. За папу је изабран је-
дан од чланова породице Медичи, који је устоличен под именом 
Леон X (X. Leó). Нови папа је прогласио крсташки поход про-
тив Турака. Организацију је поверио Тамашу Бакоцу, с очиглед-
ном намером да га одстрани из Рима. 

� Папска була је обећавала потпуни опроштај грехова онима који ће 
ступити у „крсташе“. Материјалну основу војног похода требао је да покрије 
папски десетак оних држава над којима је Бакоц имао нунцијат (Мађар-
ска, Чешка, Пољска, Влашка, Слезија, Лужице, Mоравска, Eрдeљ, Славо-
нија, Хрватска, Далмација, Пруска, Литванија, Ливонија, Русија и Москва, 
Данска, Норвешка, Шведска). Већина ових држава поход је сматрала не-
актуелним. 

... КОЈИ ПРЕРАСТА У ДОЖИН СЕЉАЧКИ УСТАНАК Тако 
је Бакоц само у Угарској прогласио војни поход (9. април 1514). 
Надбискуп је задатак врбовања препустио фрањевцима који су 
уживали популарност међу народом. 

� Фрањевци су проповедали пред „крсташима“ – тј. кметовима који су ма-
совно ступали у војску, грађанима паланки, пастирима говедарима, град-
ским занатлијама – који нису баш имали много везе са борбом против не-
верника. Фратре су чак и њихове старешине одвраћале од те работе. „По 
закону природе није дата човеку власт да влада људима” – чуо се говор 
упућен народу. Најефикасније је проповедао поп Леринц (Lőrinc pap), који 
је деловао у околини Варадина. 
 Међутим, међу 15.000 крсташа, који су почетком маја кренули са пештан-
ског зборног места, једва да је било оних који су се хтели дићи против пле-
мића тлачитеља. Војска се засада упутила према ратишту, на доњи ток 
Дунава, где се Јанош Сапољаи борио против Турака. Њихов заповедник 
је био доскорашњи коњички официр који је служио у Нандорфехервару: 
Ђерђ Секељ Дожа (Székely Dózsa György). Он је своја војна искуства сте-
као баш на јужној граници, на Делвидеку (Délvidék). 

 Са главнином војске било је oкo 40.000 крсташа који су сe 
сакупљали у више логора, у разним деловима државе. То је 
премашило очекивање племства. Источни део краљевине остао је 
малтене без радне снаге. Племство је у више северних жупанија 
оружаном снагом одвраћало своје кметове од одласка на војну. 
Крсташи главнине војске имали су проблема са војном комором, 
па су почели пљачкати. Страдало је неколико племићких курија. 
 Чувши то, Бакоц је обуставио врбовање (15. мај). „Наста-
ла су таква груписања – писао је - која негирају редовне дажби-
не заједно са осталим законитим и уобичајеним порезима […] и 
харају курије племића и њихова добра”. Дожу је веома погодила 
вест о обустави крсташког похода. Расположење војске је било, а 
и он је био уверен у то, да треба наставити – у духу папске буле 
– противтурски поход.
 Тамишки жупан Иштван Батори (Báthory István) и чанадски 
бискуп, Миклош Чаки (Csáky Miklós) хтели су зауставити ха-
рање крсташких трупа. Њихове бандерије су на десној обали Мо-

Својевремени приказ Тамаша Бакоца. Младић 
практичних схватања студирао на универзитетима 
у Ферари (Ferrara) и Падови (Padua). Као канце-
ларијски бележник често је пратио краља Матију 
на војнe походe, сазнавши тако све више и више 
о смицалицама световног управљања. Био је дво-
личан. Иако се заклео на верност Иваниша Кор-
вина, након Матијине смрти одмах је стао на стра-
ну Уласла II. Симонија и продаја светиња биле 
су део његове политичко-прелатске делатности. 
Он је најкарактеристичнији тип (угарског) поли-
тичара свог времена. Бакоца, који од 1490. беше 
канцелар, млетачки посланик је називао „другим 
краљем”, који „има већи углед, нeгo сaм краљ” 

? Наведите неколико примера да је у средњем 
веку проглашавање крсташког рата било важно 
политичко средство.

„Нека сада дођу племићи и нека се жестоко 
жале код краља против кардинала [Тамаш Ба-
коц]: и нека кажу: он је крив. Кардинал је прогла-
сио крст (kihirdette a keresztet), његова је одговор-
ност. Нека покаже писмо и печат на основу чега 
је могао то учинити ...”
Писмо будимског грађанина о крсташима, од 
маја 1514. 

„Када надвладаше Дожу, мађарски магнати се са-
купише. Захвалише се ердељском војводи [Ја-
нош Сапољаи] да их је спасао из лављих чељус-
ти. И јаки му се нудише у вечиту службу.”
Историјско дело савременика Ђерђа Серемија 
(Szerémi György) о Јаношу Сапољаију, који је угу-
шио Дожин сељачки устанак

? Кaко се oдразио Дожин устанак на унутраш-
ње борбе у Угарској?
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риша извеле препад на Дожину претходницу код Апатфалве 
(Apátfalva, 23. мај). Одмазде ради, Дожа је сажегао тврђаву 
Нађлак (Nagylak), где су господа славила своју победу. Дао је 
да се бискуп, који је пао у заробљеништво, набије на колац; исту 
судбину су доживели и остали заробљени племићи. 

� Дожа – због расположења које је владало у војсци – тек се испод Нађла-
ка одлучио да стварно крене против господе. Војску је поделио на више кор-
пуса. Успешно су опседали племићке тврђаве покрај Мориша. Једну тру-
пу је, под заповедништвом млађег брата Гергеља Доже (Dózsa Gergely), 
послао за ослобађање северних сељачких логора. Помоћне трупе су, међу-
тим, од племићке војске претрпеле пораз у близини Пеште и у Хевешу 
(Heves). 

 Крсташи који су место Турака кренули на своје господаре, 
под Темишваром су ујединили војске и почели опсаду тврђаве 
(13. јун). Међутим, њихов вођа Ђерђ Секељ Дожа није рачунао 
са повратком Јаноша Сапољаија и са војском која је бројала око 
двадесет хиљада војника и успела спасти Иштвана Баторија, који 
је био под опсадом у тврђави. На противнапад племића кмет-
ство је на свим местима положило оружје. Дожу је заробио Са-
пољаи (15. јул). Вођа сељачке војске је грозном смрћу био лишен 
живота.

КАЖЊАВАЊЕ И ПОПУСТЉИВОСТ Лета Господњег 1514. 
забранише слободну сеобу кметова (везаше га за посед). Кме-
тови су недељно један дан морали кулучити (бесплатно радити) 
на властелинском добру. Хајдуцима и сељацима је забрањено по-
седовање оружја. Међутим, начин на који је закон спроведен по-
казује попустљивост племства. Племићи нису хтели, законима 
донетим у првом бесу, да одузму кметовима вољу за рад.

1. До каквих промена је дошло у племићком друштву за време владавине Јагелонаца?
2. Зашто сталешко управљање у том раздобљу није било успешно?
3. Зашто је баш тада дошло до сукоба између племства и сељаштва?

Средње племство је становало у оваквим курија-
ма. Године 1514. сељаци пљачкаши разарали су 
сличне зграде 

„Прво га крунисаше ужареним гвожђем. Потом 
живог, нагог, везавши га за ноге, његови војни-
ци, које обично називају само хајдуцима и који 
починише толика зла, зубима га растргоше и је-
доше. Потом му тело рашчетворише и обесише 
на вешала.”

Из писма Уласла II

Погубљење Ђерђа Доже, савремени летак 

„Али своје слободе [слободу кретања] (због на-
пада на племство) заувек изгубише. И зато 
нека буду вечити кметови свога властелина.”
Из Вербецијевог“ Трипартитума“ (1514) – о за-
брани слободне селидбе кметства
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Правни кодекс угарског племства
(Штиво)

ТРИПАРТИТУМ Иштван Вербеци је већ 1514. на 
државном сабору у Будиму желео да буде прихваћен 
тај правни кодекс. Наслов обимног дела: Три књиге 
обичајног права племићке Угарске (скраћени наслов: 
Hármaskönyv; на латинском: Tripartitum). Циљ збирке 
је био да помогне послове правне природе. Основно 
начело Трипартитума беше да у име Свете круне за-
коне заједнички доносе племство и краљ. Законик не-
племиће (ignobilis) држи бесправним особама. Само 
племство (nobilis) сматра делом нације. „Законик” ли-
шава кметове слободне сеобе. 
 Пошто је Трипартитум првенствено сабрао инте-
ресе средњег племства, државни сабор ни 1514. а ни 
касније није га прогласио законом. Али су га жупаније 
употребљавале и у образложењу својих пресуда су се 
често позивале на њега.
  

НАСТАНАК ПЛЕМСТВА И КМЕТСТВА - ПО ТРИ-
ПАРТИТУМУ Вербеци, који је признавао сродство 
Хуна и Мађара, пише следеће: „Када су Хуни ... са 
својима изашли из Скитије ... договорише се да, када 
затреба војске, дићи ће општи устанак, и тада Хуни ... 
у логору бодеж или мач крвљу натопљен носиће ... и 
нека се огласи телал: сви под оружје ... да послушају 
заповеди ... заједнице ... Тврде да је та одлука доста 
Мађара довела у стање кметства. Иначе не би се де-
сило да једни постану господа а други слуге.“ (Неки 
се наводно нису појавили на збору, зато их је оружа-
на заједница потчинила.) 

? Како је племство образлагало своје привилегије?

28. Мохачка битка 
и цепање Угарске на три дела

СЛАБЉЕЊЕ КРАЉЕВСКЕ ВЛАСТИ. ЗЛОСЛУТНИ МИР 
НА ЈУЖНИМ ГРАНИЦАМА Уласла II је на престолу наследио 
десетогодишњи син Лајош II (II. Lajos, 1516–1526). У име мало-
летног краља државом је управљао краљевски савет – саста-
вљен од представника барона, прелата и средњег племства. Већи 
део фискалних прихода богатио је бароне. 
 Због беспарице изостала је реконструкција пограничних 
утврђења. На јужној одбранбеној линији, у дужини од 1.500 км, 
међу оронулим зидинама, лоше плаћена војска је јуначки брану-
на државу од засада мањих турских упада. 

� ЈАЧАЊЕ ОСМАНЛИЈА Почетком XVI столећа, током владавине Сели-
ма I (Дивљег), Османско царство је ојачало до невиђених размера. 1510-
их година, након освајања Сирије и Египта, становништво царства се по-
пело на 14 милиона. Султан је могао мобилисати толику војску против које 
ниједна европска држава није могла ући у битку са надом у победу. 
 Млетачка република – која је бита потенциални савезник Угарске – из 
трговачких интереса је одржавала добре односе са Високом портом (тур-
ска влада). А и Пољска је потписала мир са Османлијама (1525).

ПАД НАНДОРФЕХЕРВАРА (1521) Французи, који су иступа-
ли против европске надмоћи Хабзбурга, претрпели су више по-
раза од њих. Француски краљ је прижељкивао да турски сул-
тан нападне државу хабзбуршког цара. Његове дипломате су 
постигле да се султанова пажња усмери према распарчаној Ев-
ропи. Пут је водио преко Угарске.
 Наследник Селима I је постао Сулејман I (I. Szulejmán, 1520–
1566; у српској историографији: Сулејман II Beличанствени; у 

Дечји оклоп Лајоша II. „Јао оној држави чији краљ 
је дете” – изрека у средњем веку
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турској историографији му је дат епитет: Законодавац). Сулејман 
је одмах на почетку своје владавине кренуо на Угарску. 29. авгус-
та 1521. заузео је Нандорфехервар (Београд). Војска угарског 
краља ни након султановог одласка није покушала да врати ову 
важну тврђаву, него се распршила. Јужна одбрамбена линија је 
била пробијена: отворен је пут – код ушћа Саве у Дунав – у срце 
мађарске државе. 

� Лајош II првенствено сe залагао за повећање својих прихода. Узео 
је натраг од закупаца (Фугера) краљевске руднике. Покушао је да се при-
хвати номинална вредност новог сребрног новца већом, него његова пра-
ва вредност (тј. колико сребра у ствари монета садржи). Његови покушаји 
нису видно повећали краљевске приходе. Нису успеле ни централизаторс-
ке тежње, јер је изостао политички консензус. Сапољаи на челу средњег 
племства и палатин Батори, вођа баронске странке – тј. њихови сукоби – 
су онемогућивали владарове тежње.

МОХАЧ (1526) Сулејман I је 23. aприла 1526. кренуо са војском 
из Стамбола (Истамбул /Isztambul). Мађарска влада је већ крајем 
претходне године сазнала да Турци планирају поход на Угар ску. 
Врховни капетан јужних области Пал Томори (Тоmоri Pál) узалуд 
је молио да двор исплати заосталу најамнију војницима крајиш-
ницима.

� Пал Томори потиче из амбициозне средњоплемићке породице. Прво је 
био фискални службеник, па потом је заузимао важне војне положаје (нпр. 
заповедник будимске тврђаве). Када су му и две веренице умрле – замо-
нашио се - ступивши у ред острогонских фрањеваца. Након пада Нандор-
фехервара краљевски двор је намеравао да му повери важне војне задат-
ке. Међутим, Томори није хтео раскинути са монашким животом. Именован 
је за калочког надбискупа и тек папским наређењем се прихватио одбране 
Угарске. Дошавши на положај врховног капетана јужних области, свој за-
датак је обављао - у своје време – необичном ревношћу. 

 Томори је при одбрани хтео искористити природне препре-
ке које су стајале на путу Турака: реку Саву и Драву, односно њи-
хова мочварна подручја. Његов план није могао бити остварен, 
јер краљева војска се споро сакупљала.
 Султанова војска је тог дана прешла Саву када је краљ издао 
налог да се бандерије окупе у логору код Толне (2. јул). А сам 
краљ је тек 20. јула стигао на зборно место.
 Владар и војни савет су за место битке одредили Мохачко 
поље. За врховне заповеднике именовани су Пал Томори и Ђерђ 
Сапољаи (Szapolyai György). Угарска војска на мохачком пољу 
приближно је бројала око 25.000 војника. 

Савремени дрворез о турској опсади Нандор фе-
хервара 1521. Турци шајкама прилазе (београд-
ској) тврђави

? Какву улогу су играли шајкаши године 
1456?

„Беше тврђава у опасности, која се не зваше 
само капијом Угарске, него и осталог хришћан-
ског света, како и показаше потоње време. Ода-
тле (турски) цар предузимаше пустошења, пљач-
ке и крвопролића.”
Ференц Зај (Zay Ferenc, 1505–1570) о губитку 
Нандорфехервара (текст у оригиналу на савре-
меном мађарском народном језику, 1521)

„Ваше Величанство, има држава и ван Угар ске, 
ако дође до опасности, може потражити уто-
чиште код својих владарских рођака, али судби-
на наша је нераздвојиво повезана са нашом до-
мовином (Угарском).“ 
Иштван Вербеци Лајошу II. Говор добро одража-
ва политичко схватање средњег племства

„За борбу спремни су Мађари, ако би се радило 
само о томе, и ничему више, онда би се још и 
има ло наде у успех.”
Писмо папског легата, Бурџа – 20. aвгуст 
1526.

„Битка је отприлике трајала сат и по. Многима 
гроб постаде бездан споменуте мочваре. Краљев 
леш, како неки тврде да овде страдаше, нађоше 
потом северно од Мохача, пола миље од села 
Челе, у једној дубокој провалији. У тој провалији 
због надошлог Дунава вода је била виша него 
обично, у то се (Лајош II) утопио са коњем и под 
оружјем...”
Канцелар Лајоша II, Иштван Бродарич (Brodarics 
István) о Мохачкој бици. Бродарич није учест-
вовао у бици, па је касније написао – пољском 
краљу - своје историјско дело 

?  Након лекције се налази штиво. На основу 
да тог текста анализирај које грешке је начинио 
мађарски војни врх у бици на Мохачком пољу.



122

� С исто толиком војском располагао је и ердељски војвода Јанош Са-
пољаи, који логороваше у околини Сегедина. Њега су краљеви гласници 
једном обавештавали да сачека, а други пут позивали да се што пре при-
кључи. Краљ и војвода су страховали да ће Турци – истодобно са нападом 
главних снага – напасти Угарску и из правца југоистока. Сапољаи је зато 
морао остати на свом месту. 

 Турска војска, која се све више приближавала, бројала је око 
60.000 војника. И у погледу бојне вредности хришћанска војска 
је била слабија, јер су је, већином, сачињавали непрофесионал-
ни војници. 
 Дана 29. августа 1526. године на мохачком пољу угарска 
војска је од Турака доживела катастрофалан пораз. Краљ 
Лајош II се, бежећи са попришта – утопио у набујалој речици 
Челе (Csele-patak). Недаће које су након битке задесиле мађар-
ску државу скоро да су до наших дана одредиле даљи ток њене 
историје. 

� Приходи ризнице који су проћердани од стране барона, подељеност у 
редовима племства, опасност од Турака, која је потцењена, краљево коле-
бање, грешке мађарског војног врха – све заједно је резултирало - поразом. 

ПОРОБЉЕНА ДРЖАВА НА ПЕРИФЕРИЈИ ЦАРЕВИНЕ Су-
лејман I je 9. септембра умарширао у Будим, у незаштићену прес-
тоницу Угарске. Турци су опљачкали краљевску палату. Благо, 
бронзане статуе и корвине су послате у Стамбул. Није само прест-
оница страдала, него су турске трупе поробиле источни и северни 
део Дунантула, односно северне области између Дунава и Тисе. 
 Стварна војна окупација – према процени турског војног врха - 
коштала би веома пуно и била би и ризична. Стога се султан за-
довољио са контролом над државом. А за то му се указала из-
врсна прилика из јужних тврђава, на којима су се сада вијорили 
коњски репови и штрчао исламски полумесец. 

ТАКМИЧЕЊЕ ДВА КРАЉА У држави без краља надвојвода 
Фердинанд Хабзбуршки и Јанош Сапољаи су се такмичили за 
угарски престо. Племићко друштво је било подељено у завис-
ности од тога ко је био за ког претендента.
 Прво је успео да се у Фехервару крунише Јанош Сапољаи (Јо-
ван I Запоља) - 11. новембра 1526. (Владао је до 1540.)
 Већи део државе – са изузетком територије око Шопрона и По-
жуна – поседовао је Јанош Сапољаи и његове присталице. Фер-
динанд Хабзбуршки је, међутим, био упоран. У лето 1527. са 
шпанским и немачким најамницима је продро у Угарску и у 
више наврата потукао Сапољаијеве трупе. У јесен (3. новем-
бра) и Фердинанд I (I. Ferdinánd) је крунисан за угарског краља. 

ТУРСКО ПОКРОВИТЕЉСТВО НАД САПОЉАИЈЕВОМ 
ИСТОЧНОМ УГАРСКОМ Напуштен од европских сила, Јанош 
Сапољаи је склопио савез са султаном (Стамбол, 27. јануар 
1528). Сулејман је прихватио покровитељство над Сапољаиjевим 
делом државе и тако је постигао свој циљ: споразумом је зага-
рантовано присуство Турака над већим делом Угарске. Међу-
тим, Сапољаи до краја живота није постао турски вазал, није 
плаћао данак Османлијама. 

ОСМАНЛИЈЕ ПОДРЖАВАЈУ САПОЉАИЈА Султан је 1529. 
водио поход у Угарску да би поново помогао краљу Јаношу. За-

Цртеж савременика о краљу Јаношу Сапољаију

? Потражите у 27. лекцији: Јагелонци на прест-
олу Угарске – на које решење угарског државног 
сабора се позива и Јанош Сапољаи када је иста-
као кандидатура на престо? А у случају Ферди-
нанда Хабзбурга, на који споразум су се позива-
ле његове присталице?

Фердинанд I, aустријски надвојвода, краљ Угарске 
и Чешке, као 29-годишњак (бакрорез из 1531) 
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узео је од Фердинандових најамника Будим (8. септембар), који 
је предао Сапољаију. Али у западним областима Угарске није мо-
гао уништити Фердинандову владавину. Узалуд је опседао Беч, 
средином октобра морао се повући испод зидина Вијене, која се 
чврсто бранила.
 Године 1532. Сулејман I упутио je охоли изазов римско-немачком 
цару. Међутим, није дошло до окршаја између царске и падишахо-
ве војске. Турску војску, која је кренула на Беч, зауставио је Ки-
сег (Kőszeg). Тај несвакидашњи подвиг је извео Никола Јуришић
(Jurisics Miklós), зaповедник кисешке тврђаве са свега 700 браниоца. 

ВАРАДИНСКИ СПОРАЗУМ Борбе два краља су искористи-
ли Турци. Султан је узимао „под заштиту” све више тврђава на 
граници јужне Мађарске и Ердеља. Сапољаи је то схватио и био 
је вољан да преговара са Хабзбурзима.
 24. фебруара 1538. у Варадину је дошло до тајног споразу-
ма, према ком оба краља могу да задрже оне територије, које 
сада поседују. Након Јаношеве смрти и његов део прећи у на-
длежност династије Хабзбурга. 

ТУРЦИ ОСВАЈАЈУ БУДИМ Следеће године се Сапољаи оже-
нио пољском принцезом Изабелом, и добио сина, кога су назва-
ли Јанош Жигмонд (János Zsigmond). Када је краљ Јанош био 
на самрти, заклео је своје присталице да ни унаточ Варадин-
ском споразуму његова држава не буде предата Фердинан-
ду. За извршење тестамента именовао је свог саветника и пове-
реника Фратра Ђерђа Мартинуција (Martinuzzi Frater György 
/ György barát).
 Фратер Ђерђ је организовао избор Јаноша Жигмонда за краља. 
Тиме је прекршио Варадински споразум. Фердинандов одговор 
није изостао. Његове трупе су почеле опседати Будим, који су 
држали сапољаијевци (мај 1541).

Султан Сулејман је признао Јаноша Жигмонда за Сапољаије-
вог наследника и у августу 1541. протерао Фердинандове тру-
пе изпод будимских зидина. Сулејман је позвао на саветовање 
у свој логор - код Старог Будима - краљицу Изабелу и хтео је да 
види малог краљевића. Господа гости још се нису ни освестили, 
а већ су били окружени турским оружницима. Истовремено су, 
на једној од капија Будима – као да разгледају престоницу – јани-
чари ушетали у палату тврђаву и разоружали обезглављену стра-
жу. (Заповедници су им били на пријему код султана.) Кобног 29. 
августа 1541. Будим је на превару пао у руке Османлија. Нада 
за уједињење државе се распршила.

1. Због којих унутрашњих разлога Угарска почетком XVI века није могла ефикасније да се супротстави Османлијама?
2. Зашто је било неповољно по Угарску што су је сматрали савезником Хабзбурга?

Лодовико Грити (Lodovico Gritti), гувернер краља 
Јаноша. Сапољаи је покушао обуздати своју 
унутрашњу опозицију, давши 1530. пуномоћ ве-
нецијанском авантуристи, који је истовремено 
уживао и султаново поверење. Грити је, међутим, 
власт употребио за себично гумање и по кратком 
поступку је био ликвидиран. Краљ Јанош је схва-
тио, да је тај, коме је указао своје поверење, у 
ствари „султаново око” на угарском двору. Смрт-
ну пресуду над гувернером, који се управо вра-
тио из Стамбола, изрекла су ердељска господа: 

ухапсише га и одрубише му главу (1534) 



124

Мохачка битка
(Штиво)

 Зора 29. августа 1526. затекла је мађарску војску 
под оружјем. Главни команданти Пал Томори и Ђерђ 
Сапољаи постројили су хришћанску војску у две ли-
није. У првој линији, десно крило је предводио хр-
ватски бан Ференц Баћањи (Batthyány Ferenc). Док је 
левим крилом командовао тамишки жупан Петер Пе-
рењи (Perényi Péter). Пешадија је у средини очекива-
ла команду (зa нaпaд). Сигурно је да је врховни запо-
ведник Пал Томори био у првој линији. Место другог 
главнокомандујућег није тачно познато. 
 Лака и тешка коњица, односно пешадија, која је чи-
нила прву линију – постројени су измешано, у разву-
ченим редовима – што је могуће више у ширину да 
заузму Мохачко поље. Команданти су тим отегнутим 
фронтом покушали осујетити опкољавање мађар ске 
војске. Уз њих у другој линији биле су постројене 
бандерије барона, прелата и племића. А у заштити од 
хиљаду оклопника и сам краљ. 
 Када је Пал Томори по подне измеду 3 и 4 часа дао 
знак за напад, турска војска се још није постројила, 
кретала се у поворци према узвишењу преко пута 
мађарских линија. Међутим, пошто је војна приправ-
ност већ била раније издата, почетак битке их није за-
текао неспремне. 

 Борба је почела јаким коњичким нападом мађар-
ског десног крила. Можда су њихови мачеви, мож-
да је турско лукавство отворило пролаз те су се наш-
ли испред османлијских шанчева. Упад Баћањијевих 
нанео је знатне губитке у редовима румелијске (ев-
ропске) војске. Видевши то Томори је – да помог-
не Баћањију – послао у борбу преостале трупе из 
прве линије, односно другу линију. Од тог момента, 
са мађарске стране престала је јединствена команда. 
Делови армије су изгубили међусобно сваки контакт. 
Напад мађарског левог крила чак није ни могао доћи 
до изражаја, јер га је у томе омела анадолијска (мало-
азијска) коњица. Пешадија се, у језгру мађарске војс-
ке без помоћи бокова, нашла у клопци Османлија. Од 
12.000 пешака битку је преживело једва њих 2.000. 
 У безнадежној борби све је више хришћана – оста-
вљајући на хиљаде мртвих иза себе – спас потражи-
ло у бекству. Неки од лаких коњаника – у брзом га-
лопу – још су и могли спасти своје животе. (Губитак 
коњице се процењује на око 4.000 бораца.) Оклопни-
ци су се, међутим, теже кретали на мочварном терену. 
У бици која није трајала ни два сата погинуо је и краљ 
Лајош II. Бежећи, утопио се у набујали поток (речицу) 
Челе. У бици су погинула оба врховна заповедника и 
Пал Томори и Ђерђ Сапољаи, шест бискупа и дваде-
сет осам барона. 

Раздобље сталешких монархија у Европи и Угарској 
(Сумирање градива)

 Криза XIV века, која се испољавала у виду епиде-
мија, ратова и глади, довела је до коренитих промена 
у привреди, друштву и политици Западне Европе. Те-
жиште власти премештено је у градове. Дошло је до 
премештања трговачких путева. Појачана робноновча-
на привреда је изнедрила нови начин пословања (бан-
карство), односно довело је до настака новог друштве-
ног слоја: банкара. Ово је омогућило неким занатским 
гранама (првенствено текстилној производњи) да за-
бележе брз развој. Индустријска производња је обо-
гаћена многим новим изумима. 
 Развојем привреде порасли су и владареви доходи, 
што је омогућило централизацију државе управе, где 
су вазални односи изгубили свој ранији значај. Вла-
дари су поделили власт са сталежима (свештенство, 
племство грађанство). Законе је владар доносио зајед-
но са државним сабором (парламент). 

 Те промене су довеле и до промена у међународним 
односима. Државе у којима су краљ и сталежи ефикас-
но сарађивали, постале су јединственије и јаче него у 
ранијем периоду. Енглеска и Француска, које су нај-
више ојачале, дуго су ратовале. Током Стогодишњег 
рата створено је јединство Француске. Уједињавање 
држава Пиринејског полуострва започето је борбом 
против Мавара (mórok). Држава Арагон је смогла сна-
ге да у међувремену потчини и знатне територије на 
југу Апенинског полуострва. У Италији развој градова 
није довео до територијалног јединства, јер је постоја-
ло више јаких трговачких градова. Папска држава – 
чија територија је обухватала средишњи део – такође 
није омогућавала јединство Италије. 
 Велики губитници тих промена постале су средњо-
вековне велесиле: папство и Римско-немачко царство. 
Цареви су тежили да ојачају своју власт у одређеним 
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базичним областима. Немачка Златна була донета 
1356. обезбедила је најјачим војводама водећу улогу 
у политичком животу царевине. 
 Праксом „сталешког управљања” смањена је све-
товна моћ цркве. Пошто су оснажене краљевине же-
леле контролисати и цркву, дошло је до опадања моћи 
римокатоличког поглавара унутар западног хришћан-
ства. Криза папства се очитовала и у томе што су папе 
преместиле своје седиште у Авињон. Када су се по-
ново вратили у Рим, дошло је до раскола у западном 
хришћанству, које је трајало четрдесет година, до од-
лука концила у Констанци. 
 Да су средњовековне вредности изгубиле свој зна-
чај, показује и појава хуманизма и уметност ренесан-
се. Главни циљ је постао човеково овоземаљско благос-
тање. А уметници и научници су се пре свега залагали 
за слободу мисли, односно за сувереност појединца. 
 Периферија (запада) Европе била је поштеђена 
криза у XIV веку. Тако су највеће државе тих обла-
сти – Угарска, Чешка и Пољска – привремено ојачале. 
Чешка је доживела свој процват за време владавине 
римско-немачког цара и чешког краља, Карла IV. Кас-
није се на овим просторима развио највећи јеретички 
покрет: хуситизам, који се истодобно залагао за ре-
форму цркве и за интересе чешког народа. На Балти-
ку је Ханзеатска лига успешно спроводила своје ин-
тересе над скандинавским државама.
 У Угарској наследници Арпадоваца, способни 
владари из династије Анжујаца, поново су ојачали 
краљевску власт. Након кршења моћи обласних гос-
подара анжујски владари – верност новог баронског 
слоја – обезбедили су вештом политиком. Створено је 
ново дворско племство које се разликовало од оста-
лих слојева племства у начину живота и менталитету. 
Војно уређење државе се базирало на обавезној вој-
ној служби племића: бандеријална војска. То је дове-
ло да је донет закон о равноправности свих племића 
(1351). Пошто је у правном смислу изречена једнакост 
свих племићких слојева, то је повукло за собом и ујед-
начавање кметовских дажбина. У време Анжујаца за-
вршен је процес настајања кметства – које је имало 
иста права и исте обавезе.
 Јачање краљевске моћи захтевало је и промену у 
привређивању. Карло I Роберт је у томе видео шансу за 
повећање својих прихода, па се залагао за развој при-
вреде и трговине у држави. Суштина његових реформи 
се огледала у увођењу златне форинте, валуте трајне 
вредности. Интензивирањем рударства (копања пле-
менитих метала) краљевској ризници су обезбеђени 
већи приходи, него што су добијени од трговине. До-
бит која је изостала због непрактиковања „кварења 
новца”, краљ је надокнађивао порталним порезом.
 У доба Анжујаца Угарска се постепено укључива-
ла у европске привредне токове. На слабу развијеност 
привреде упућује то да је држава на страном тржишту 
била заступљена само сировинама: живом стоком, ви-

ном и металима. Ова ситуација није се мењала ни на-
кон знатног привредног развоја током XIV–XV века. 
Трговином су руководили страни предузетници (уг-
лавном из јужнонемачких области и Италијани). 
Развој градова је одражавао промене у трговини и 
привреди. За време Анжујаца првенствено су се раз-
вијали градови у северним и западним крајевима др-
жаве (слободни краљевски градови). У централним 
областима – захваљујући локалном промету – наста-
ле су паланке. Током XV века развој градова у унутра-
шњости био је динамичнији. 
 Анжујци поред тога што су настављали спољно-
политичку оријентацију Арпадоваца залагали су се 
да створе велико породично царство у средњој и јуж-
ној Европи. То није остварено, међутим, њихови рато-
ви и дипломатска активност донели су дугорочне ре-
зултате. Под угарским надзором је остало јадранско 
приморје, а на Балкану су неке државе у њиховом са-
везништву обезбеђивале угарске границе. Са север-
ним суседима (Чешка и Пољска) склопљени су повољ-
ни трговински уговори. Освајање пољског престола је 
појачало политички углед Угарске.
 За време Жигмундове владавине мењала се поли-
тичка констелација која је обезбеђивала моћ и углед 
анжујских краљева. Зато је нови владар морао спро-
вести реформе. Надмоћ краљевских поседа била је 
прошлост, барони су се ујединили у јаке интересне са-
везе (лиге). Жигмунд је успео овладати ситуацијом - по-
везивањем највеће баронске лиге и краљевске власти. 
Подржавао је и градове, али та политика није донела 
владару очекиване приходе. Међутим, успео је задр-
жати под контролом краљевске власти угарску цркву. 
 У Жигмундово доба Угарска више није сила која 
води освајачке ратове, него је принуђена да се брани 
од Османлија. Краљ се брже прилагодио ситуацији 
него племство. Његова заслуга је изградња прве јуж-
не одбрамбене линије. Жигмунд је прво постао рим-
ски краљ, па римско-немачки цар, а напокон и чешки  
краљ. Поред знатног развоја, Угарска и томе може зах-
валити улед што је постала једна од центара поли-
тичког живота Европе.
 Након његове смрти поставило се питање да ли ће 
се Угарска наћи у утицајној зони Хабзбурга, односно 
Јагела или можда чак обе силе. Додатну потешкоћу је 
представљала опасност од Османског царства, које је 
било у експанзији. Разне опције су довеле аристокра-
тију до међусобица. Унутрашње размирице су биле 
добар повод за повећавање поседа. Један од најуспеш-
нијих беше Јанош Хуњади, који је своје богатство и 
положаје користио за борбу против Турака. Извоје-
вао је више сјајних победа, али током борби постало 
је јасно да је за рат против Османлија недовољна сна-
га само Угарске.
 У сложеној ситуацији и средње племство се поку-
шало умешати у политичке игре. Већ се и Јанош Хуња-
ди могао ослањати на њих. Они су и на земаљским 



126

саборима и у жупанијама играли све значајнију уло-
гу. Избор Матије Корвина за краља показао је да се 
средње племство не може пренебрегавати. 
 Матијин највећи циљ беше јачање краљевске вла-
сти. Реорганизовао је чиновничку апаратуру на начин 
како би његов лични утицај дошао до пуног изражаја и 
тако је слабио значај сталешких установа. Његова по-
реска реформа повећала је круг пореских обвезника и 
истовремено увела нове видове пореза за кметове. Ос-
новао је јаку, само њему потчињену најамничку војс-
ку. Против Турака водио је политику активне одбра-
не, што показује реалну процену снага. Истовремено 
краљ није толико реално проценио своје могућности 
на Западу. Кренуо је да ствара пространо средњоев-
ропско царство. 
 Матијина владавија је значила зенит средњове-
ковне угарске државе. Дошло је до развоја привре-
де, краљевски двор је одиграо улогу расадника ре-
несансне културе. Међутим, његова владавина није 
мењала привредну структуру и односе у друштву. 
Владарска моћ може се тумачити Матијиним тален-
том, тако је било неминовно да након његове смрти 
ослаби краљевска власт. 
 За време Јагелонаца кормило државе је доспело у 
руке барона, истовремено је и утицај средњег плем-
ства остао јак. Међутим, да би успешно заступали 
своје интересе, они су се увек ставили под покрови-
тељство неке од великашких група. Када су (1505) до-
нели одлуку да ће од сада бирати само националног 
краља, тиме су сматрали да су осигурали самостал-
ност државе, односно одбрану својих интереса. Већи-

на крупног племства је била за интензивнију сарадњу 
са Хабзбурзима. 
 У доба Јагелонаца племство је користило своју по-
литичку моћ, односно слабост краљевске власти, и бо-
гатило се на рачун кметова и паланки. Незадовољство 
због таквог стања ствари био је главни разлог за из-
бијање сељачког устанка 1514. године који је израстао 
из „несуђеног” крсташког похода на Турке. 
 Јачање дворских веза са Хабзбурзима довело је 
Угарску у опасну спољнополичку ситуацију. Слаби-
ла је одбрамбена моћ, краљ је располагао са све мање 
прихода, а племство је слабо жртвовало за одбрану 
земље. Године 1526. угарска војска је на Мохачком 
пољу претрпела катастрофалан пораз од Османлија. 
Султан, међутим, из стратешких разлога није запосео 
државу, него је држећи трврђаве негдашње одбрамбе-
не линије обезбедио себи присуство у унутрашњој по-
литици Угарске. 
 Смрт владара Лајоша II Јагелонца прво је у правном, 
а постепено и у територијалном смислу чинила поделу 
државе реалном. Угарска је због племићких несугласи-
ца у политичком смислу већ од раније била подељена. 
За краља је изабран и Јанош Сапољаи и Фердинанд 
Хабзбуршки. Међутим, мађарски политичари су и на-
даље размишљали о јединственој држави и настојали 
су да делају у том правцу. Тако је дошло до склапања 
Варадинског споразума између Јаноша и Фердинанда. 
Султан нипошто није хтео да се Угарска уједини под 
Хабзбурговцима, међутим, странку Сапољаија сма-
трао је слабом и непоузданом, зато је освајањем Бу-
дима војним снагама окупирао средишњи део државе.
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IV. Европа на прагу новог века

29. Велика географска открића

� РОБА ИСТОКА И ЕВРОПА Неки артикли набављани из Азије чинили су 
омиљену и неизбежну робу у свакодневици Европљана, нпр. боје за тек-
стилне тканине. Луксузну робу: свилу, накит куповао је само богати свет, 
који је то могао тако приуштити себи. Тешко, али могли су се били одрећи 
тог задовољства. Са зачинима је друга прича. Стока је пре зимског пери-
ода поклана, месо је сољено и биберено и на тај начин конзервисано. А 
бибер је набављан са Истока. 

Новац је био исто свакодневна потрепштина, али његова количина се 
стално смањивала. Узрок можемо тражити у томе да Запад није могао пону-
дити адекватне артикле, зато је робу трговаца са Истока дебело наплаћи-
вао, па је добар део новца трајно напуштао Европу. А поврх свега сре-
бро, које је давало основу кованог новца, на Средњем и Далеком истоку 
повољније је мењано него у Европи.

ПОТЕШКОЋЕ У ТРГОВИНИ СА ЛЕВАНТОМ До производа 
Истока Европљани су долазили компликованим путем. У зимском 
периоду трговина са Левантом је одувек застајкивала. Азијски тр-
говци нису се радо отискивали на пут за време хладних зимских 
месеци. Од XV века на транзитну трговину Исток –Запад, Тур-
ска царевина је ударила царину; освојивши блискоисточне тери-
торије, од тада је контролисала те трговачке путеве. Султан је 
гарантовао личну и имовинску сигурност трговаца, путеви су по-
стали безбедни. Добит те трговине султан је искључиво делио са 
Венецијом, са којом су Турци склопили повољни трговачки спо-
разум на зачине.

ОТКРИЋА ПОРТУГАЛАЦА Против привилегованог положаја 
Млетачке републике прво су предузети кораци у Португалу. Пор-
тугалци су покушали пронаћи ефикаснији пут ка богатстви-
ма Истока. Приобална пловидба – чију тајну су успели докучи-
ти од Арапа – имала је вишевековну традицију. До XV столећа 
Португалци су успели конструисати каравелу, тада најсавреме-
нији поморски брод високих бокова, са више једара и стражњим 
кормилом. Оријентацију је помагао компас, који су такође, као и 
остале астролошке инструменте, преузели од Арапа. 

� Да се дође до све више сазнања о поморској пловидби, помагала је 
централна власт, која је дала средства за отварање бродарске школе. Шко-
лу је у првој половини XV века основао португалски принц Енрике Морепло-
вац (Tengerész Henrik). Краљевски и принчевски двор се руководио поред 
економских и верским разлозима. Крсташка идеја да се поразе древни не-
пријатељи, Арапи пренетa је (са копна) на поморске путеве. Богатство Ин-
дије их је привлачило и због тога јер су тако мислили одузети „оставу Арапа“. 
 Португалски стручњаци су на основу античких списа и арапских рачуна 
били упознати са претпоставком ако се плови према западу, може се стићи 
до Азије. Стајала им је на располагању и картa фирентинског астролога То-
сканелија (ToscanelI, 1474), на којој је била назначена Азија и западна оба-
ла Атлантика (!) Колумбов племићки грб

Један од бродова који је открио Нови свет. При-
каз издања из 1493.
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Португалски морепловци су сматрали рискантним пловидбу у 
западном правцу, зато су се одлучили на пловидбу афричким при-
обаљем. Не одустајући од замисли да се тако ипак домогну Ин-
дије. Године 1487. Бартоломеo Дијаз (Bаrtlomeo Diaz) стигао је 
до југа Африке, до Рта добре наде (Jóreménység-foka). Док је 
Васко да Гама (Vasco da Gama) 1498. – пловећи истим путем – 
доспео до западне обале Индије. 

Португалци нису тежили потчињавању откривених терито-
рија. Задовољили су се оснивањем трговачких испостава.
Директан увоз и препродаја индијског бибера, ђумбира, цимета, 
памука, шећерне трске, слоноваче, племенитих метала и драгог 
камења подстакли су развој државне привреде. Лисабон је постао 
једна од најпрометнијих европских поморских лука.

КОЛУМБОВ ПУТ План према коме се пловећи на запад, може 
стићи до Индије, италијански морепловац, Ђеновљанин Кристо-
фор Колумбо (Кристобало Колон / Kolombusz Kristóf) сматрао 
је остваривим. 

� Колумба су истраживања Португалаца, као и властита искуства, увери-
ла да се преко океана налази копно где живе људи. Након олуја које су до-
лазиле из западног правца, на афричким обалама је нашао обрађене ко-
маде дрвета и непознате биљке. Поврх тога савремене карте света (нпр. 
Тосканелијева карта) раздаљину између западне обале Европе и источне 
обале Азије приказивале су знатно краћом него што је то у стварности 
била. Португалски став о западном поморском путу је, међутим, остао не-
промењен. Колумбова понуда на португалском краљевском двору–због ри-
зичности – била је одбијена. 

 Срећа Колумбова да је шпанска краљица управо славила по-
беду над Маварима, који су коначно протерани са Иберијског по-
луострва. Гранада је почетком 1492 задња освојена од Сарацена. 
У том еуфоричном расположењу је пристала да помогне Колум-
бов подухват – дарујући му три опремљена брода.
 Авантуристички настројени ђеновљански морепловац се 
отиснуо у непознато из шпанске луке Палос, августа 1492. Ка-
петан и 150 чланова посаде, са скромно опремљеним бродовима 
– након знатних перипетија – 12. октобра 1492. стигли су до јед-
ног од данашњих Бахамских острва (Bahama-szigetek), које је 
названо Сан Салвадором (San Salvador). Колумбо је открио Кубу 
и Хаити. Извео је још три путовања, откривши обале средње Аме-
рике.
Колумбо је до краја живота био уверен да је пловећи западном пу-
тањом доспео до Индије. Нови континент је касније добио име
по Фирентинцу, Америгу Веспучију (Аmerigo Vespucci), који га 
је први описао. Али Европа (Стари континент) је још дуго Аме-
рику називала „Новим светом“. 

� Између Шпаније и Португалије, које су биле такмаци у време вели-
ких географских открића год. 1494. у папином присуству–у Тордесиљасу
(Tordesillas) – склопљен је споразум: глобус је подељен на меридијану који 
се налази на пола пута између Зеленортских острва (Zöldfoki-szigetek) и Ха-
итија. Источно су Португалци, а западно од тог подневника, Шпанци могли 
да колонизују (у будућности) освојене територије. 

ШПАНСКА КОЛОНИЗАЦИЈА Колумбо се већ сутрадан након 
свог сусрета са домороцима распитивао о налазиштима злата и 
драгог камења. Шпанце, који су пошли његовим путем, такође је 
захватила златна грозница. Први конквистадори су још говори-
ли како домородачком становништву треба прилазити с љубављу 

Колумбо с астролабом (Bullant, бакрорез, XVI 
век)

„Ваш план да сe користите инструкцијама моје 
карте, односно глобуса – и пловећи са Истока на 
запад–сматрам племенитим и великим планом.”
Тосканелијево писмо Кристофору Колумбу 
(1482). Колумбу је требало десет година жила-
ве борбе, да се коначно избори за свој план и 
крене на пут

„И коначно, Ваша Величанства, гледајући само 
резултате овог брзотлетог путовања, већ може-
мо бити сигурни да могу набавити толико зла-
та колико само хоћете, ако ми имало будете по-
могли. А поврх тога стајеће Вам на располагању 
зачини, памук и смола у неограниченим количи-
нама ...”
Извештај Кристофора Колумба шпанском 
краљевском ризничару (13. фебруар 1493) 

 „Када се ова вест прочула у Венецији, цео град 
се узбунио од узрујаности да је баш у наше доба 
пронађен тај пут о коме наши стари никада нису 
ни чули, пут којим они никада нису пловили.”
Из дневника Ђиролама Принлија (Girolamo Prinli, 
на прекретница XV и XVI столећа)

„Земљиште ових територија лежи на лепом месту 
и веома је плодно, између брда и планина проте-
жу се долине које поглед воде у даљину, на чијим 
пространствима се налазе велике реке и освежа-
вајући извори. Огромне, готово непроходне шуме 
богате су дивљачима. Дрвеће овде расте без не-
говања.“ 
Извештај о путовању Америга Веспучија 
(1501–1502)
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а не мачем. Тих правила, међутим, ни они сами се нису придржа-
вали, као ни ловци на благо, авантуристи, односно чиновници 
које је сам краљ послао. Почело је подјармљење староседела-
ца, многи су постали робови, израбљивање њихове земље, тј.
изградња шпанске колонијалне империје.
 Шпански освајачи (конквистадори) на тим просторима орга-
нозовали су вицекраљевства. 

� Вицекраљеви су једино шпанском владару полагали рачуне. Колоније 
су номинално припадале круни, а на њиховим територијама поседе су мог-
ли додељивати само краљ или вицекраљ. Оружане освајаче убрзо су сле-
дили представници цркве, који су почели покрштавање староседелачког 
становништва, што је спроведено задивљујућом брзинoм. Клерикалци су 
сами пословали на својим поседима.

 Откривањем рудника злата и сребра флота је почела увози-
ти племените метале у Шпанију. Рударсто је унапређено зах-
ваљујући новом начину експлоатације: амалгамисању. 
 Индијанци су тешко подносили принудни рад у рудницима и 
масовно су страдали. Губитак радне снаге завојевачи су на-
докнадили афричким робовима. Црнци су били чвршће телес-
не грађе. (Арапи су већ вековима трговали афричким робљем, тј. 
црначком радном снагом. И сада су Арапи били ти који су наба-
вљали „робу“ и допремали је из централних области до приобал-
них афричких лука.) Африканци угурани у бродове путовали су 
до Новог света у загушљивим и влажљим потпалубљима лађа. 
Почетком XVI столећа на тај начин је око 250.000 црнаца доспе-
ло у Америку. 

Временом су од производа рудника постале много значајније
оне биљке које су гајене на америчким плантажама, односно 
артикли који су добивени од њих (шећерна трска, рум; памук, ду-
ван). Потичу из Америке, али Европа је тек касније схватила зна-
чај следећег поврћа: кромпир, кукуруз, парадајз и паприка. 

МАГЕЛАНОВ ПУТ ОКО СВЕТА Фернандо Магелан (Fernando 
Magellan), португалски морепловац у шпанској служби, охрабрен 
резултатима истраживача, са пет бродова је кренуо да оплови 
свет. Путовање које је трајало од 1519. до 1522. дало је одговор 
на нека питања која су искрсла током ранијих година (нпр. какав 
је облик Земље, односно географски положај америчког конти-
нента). Магелан је кренуо из Шпаније и пловећи на запад про-
нашао мореуз између Атлантског и Тихог океана. Опловио је jуж-
ну Америку и стигао до источноазијских острва, где је, међутим, 
у једној чарки – борећи се против домородаца – изгубио живот.
Само су Магеланови морнари – јединог преосталог брода – до-
нели сензационалну вест: Земља је округла. 

1. Како су захтеви привреде подстицали велика географска открића?
2. Које су техничке новине помогле откривачима?
3. У чему се разликује шпанска и португалска колонизација?

Поданици Инка сеју и ваде кромпир. Приказана 
су и њихова оруђа. 

(Цртеж из перуанског кодекса, XVI век)

„Сва она острва или копнене територије које су 
открили или тек у будућности буду откривени од 
стране краља Португала, односно његових бро-
дова а налазе се источно од Зеленортских оства, 
тј. од те линији северно или јужно, прелазе заувек 
у власништво горе наведеног господина, порту-
галског краља и његових наследника. А оне тери-
торије које су бродови краљице Кастиље и краља 
Арагона већ открили или их у будућности буду тек 
открили а налазе се западно од ове линије раз-
граничења, прелазе у вечито власништво наве-
деног господина краља и краљице, односно њи-
хових наследника.”
Одломак из споразума у Тордесиљасу, који је из-
међу Шпаније и Португалије скопљен посред-
ством папе (7. јуна 1494) и који регулише прав-
це ширења двеју колонијалних сила 

„Шпанци се нису задовољавали тиме да су (Ин-
дијанце) били батинама, и злостављали на разне 
начине, него су их и хладнокрвно клали. Без об-
зира на старосно доба или друштвени положај.”
Доминикански фратар Лос Касас (Los Casas, 
1474–1565) o пропасти Индијанаца
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Откривене територије су Колумбо и његови војни-
ци назвали Индијама, а становништво Индијанцима. 
(Америчке домороце и данас погрешно тако називамо.)
 Шпански освајачи су на средње- и јужноамеричком 
простору срушили три древне индијанске цивилиза-
ције. На југоисточним територијама данашњег Мекси-
ка су Маје, а у данашњем Перуу, Боливији, Екватору и 
у северном Чилеу Ацтеси и Инке су изградили своје 
државе. Градови државе Маја, као и народи Ацтека и 
Инка били су поданици владара који је сматран бо-
жанством. Стварна власт је била у рукама вођа војног 
свештенства. У све три државе постојало је робовлас-
ништво. И њихове верске представе су биле сличне: 
поштовали су сунце и имали крволочне, сурове бого-
ве, којима су и Инке и Ацтеци приносили људске жрт-
ве. (На обредима је понекад годишње било жртвовано 
и 50.000 људи.)
 Културу Маја карактерише развијено градитељство, 
кипарство и керамика. Они су у прашумама примењи-
вали паљења, ради добијања нових обрадивих повр-
шина. Њихова знања из области математике и астро-
номије запањују. (Имали су тачнији календар него 
Европљани.) Области Маја (данашња Гватемала / 
Guatemala) освојио је (1523) са својим четама Алва-
радо (Alvarado). 
 Царство Ацтека је обухватало више од 30 мањих 
индијанских држава. Оно је располагало добро орга-
низованом земљорадњом, сточарством и уметничким 
делима високог нивоа. Њихови огромни градови су 
изграђени узорно. По предању, у давна времена их је 
неки њихов бог – белопути, плавооки и модробради – 
напустио због унутрашњих размирица. Његов повра-
так, у будућности, очекиван је са истока. Ово предање 
успешно је искористио 1519. Ернан Кортес (Hernan 
Cortez), вођа шпанских конквистадора. 
Инке су створиле трајне вредности на пољу ткалач-
ке и керамичке производње, односно обраде метала. 
Државна администрација изградила је изврсну мре-
жу путева (дугу више од 10.000 километара!) и ефи-
касну поштанску службу. Године 1532. шпански кон-
квистадори вођени Пизаром (Pizarro) царство Инка 
су затекли у борби око престола, што су умели веш-
то искористити. 
 Ма колико да су биле чудесне индијанске културе 
преколумбовског доба, техничка надмоћ Европљана је 
превагнула. Нпр. домородачко становништво није по-
знавало коње (једина већа животиња им је била лама, 
коју су користили као теглећу стоку), нису познавали 
предмете од гвожђа, ни ватрено оружје. Тако су по-
стали лак плен конквистадора, освајача и пробисвета 
жељних славе и богатства.

Древне индијанске цивилизације

(Штиво)

Приходи ацтешких владара. На левој страни су приказани сим-
боли градова, а поред њих, данак (ратна опрема, накит итд.) 

Списак је копија, начињена за неког шпанског вођу. 
Шпанци су намеравали утерати тај порез
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30. Промене у европској политици 
и привреди

ПРЕСТРОЈАВАЊА У СВЕТСКОЈ ПРИВРЕДИ Након гео-
графских открића светско тржиште је повезивало чак четири 
континента. Трговачки путеви су се полако премештали. Није 
се радило о томе да су медитерански путеви напуштени: превоз 
робе овде је чак и повећан. Међутим, на трговачким путевима
Атлантика, Индијског океана и Северног мора бродовљем је 
превожено још више робе. А ове су линије постале економски 
важније. 
 Европа на челу са Шпанијом и Португалијом доминирала је 
светском привредом.

Модел светског тржишта у XVI веку. Дошло је до великих промена

ВЕЛИКА ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА И ПРИВРЕДА ЕВРО-
ПЕ Европа је захваљујући увозу располагала великом количином 
племенитих метала. Последице тога биле су да је опала вредност
злата и сребра, односно кованог новца од племенитих метала.
За производе се плаћало све више и више. Истраживачи ту тен-
денцију називају: револуцијом цена. 
 Највише су поскупели пољопривредни производи, али иза тога 
је стајало још нешто. 
 У XVI веку се нагло повећао број европског становништва, 
а тиме и потражња за намирницама. Потражња за пољоприв-
редним производима као основом људске исхране била је повећа-
на. У том тренутку светскоекономска ситуација је постала веома 
повољна по периферију Запада. Овдашње државе, рачунајући 
ту и Угарску – били су традиционални извозници живе стоке, 
вина и житарица.

НОВИ НАЧИН ПРИВРЕЂИВАЊА Шпанија и Португал су 
непосредно имале користи од географских открића, тако да за-
сада нису имале потребу за развијањем индустрије. Штавише 
њихови владари су се залагали за то да се и колоније снабдевају 

?  Посматрај у историјском атласу престроја-
вање трговачких путева на светском тржишту. (У 
ово спада и промет који се одвијао између запад-
не и источне Европе.) Шта мислиш где је у XVI и 
XVII столећу обављана највећа размера добара? 

„Петог дана реченог месеца (фебруар 1504) 
враћајући се из Александрије у Венецију стиго-
ше три галије [...] Празне, без робе, нико се није 
сећао да се икада догодило да галије стижу праз-
не. […] Сазнали смо путем писма које је хитро 
достављено из Ђенове да у португалски Лиса-
бон 24. марта стигоше четири каравеле крцате 
робом, које се вратише са индијског пута, њихов 
товар је износио 25.000 кантера [1 cantera = 72 
кг] бибера и сантала. […] Ова вест је у граду Све-
тог Марка изазвала велико огорчење.” 
Ђироламо Приули (Girolamo Priuli) венецијански 
трговац почетком XVI столећа пише о опадању 
трговине на Медитерану
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увозном занатлијском робом, јер су имали користи од царина на 
увозне артикле. Шпанско-португалска привреда је ускоро за-
остала иза оних западноевропских држава које су отпале од 
лако стеченог блага, па су покушавале да се одрже развијањем 
сопствене индустрије. 
 Занатлије и предузетници брзо су увидели да су новоосвојена 
подручја и периферија Запада уносно тржиште за западноевроп-
ске артикле. Међутим, повећане захтеве потрошње по ниским це-
нама досадашња цеховна производња није била у стању да задо-
вољи. Ефикасност новооснованих мануфактура била је у бољој 
организованости рада. У цеховима је цео процес рада лежао на 
једном човеку који је све сам радио: од обраде сировине до изра-
де финалног производа. У мануфактури је рад подељен на етапе, 
за које су задужене групе радника са ниским примањима. Власни-
ци мануфактура – доскорашњи цеховски мајстори и трговци који 
су стекли богатство – бринули су се о условима рада: зграда ра-
дионице, оруђе, сировине, пласман готовог производа. То је из-
искивало знатна средства, али је доносило и обилату корист. Ка-
питалом називамо уложена средства која доносе добит (што 
може бити новац, оруђе итд.), а та делатност се назива капита-
листичко привређивање. Капиталисти су онај друштвени слој 
који привређује на нов начин или који су се обогатили од међу-
народне трговине. Они су постали све значајнији чиниоци при-
вреде, у њиховим рукама се сконцентрисала економска моћ. 

ЦЕНТРИ РАЗВОЈА Само онај регион европског континента је 
могао постати значајан фактор светске привреде где се знат-
но развило грађанско друштво: где су ницале мануфактуре, раз-
вијала се техника, јачало капиталистичко привређивање, убрза-
вала се урбанизација. Тај регион – како га историчари у новије 
време називају – јесте „плодна висораван Европе“ и обухвата се-
верну Италију, Француску, Низоземску. Ако се пође од Апе-
нинског полуострва па се скрене према северозападу у том делу 
Европе густина насељености била је далеко највећа: 40 станов-
ника по квадтарном километру. 

НАСТАНАК ХАБЗБУРШКЕ ЦАРЕВИНЕ Од средине XV века 
звање римско-немачких царева редовито су задобијали Хабзбур-
зи. У почетку власт им се простирала само на породичним посе-
дима. Максимилијан I (I. Miksa, 1493–1519) повратио je углед 
номиналној царској титули. Његова супруга, кћи последњег бур-
гундшког кнеза у мираз је донела Низоземску (Фландрију и низ 
других покрајина; чија два главна дела се данас називају Холан-
дија и Белгија). Највећи добитак је била шпанска круна, коју је 
донео синовљев брак. Јединствена шпанска краљевина је наста-
ла непосредно пре Максимилијановог доласка на престо: до тада 
самосталне краљевине Арагон и Кастиља ујединиле су се године 
1479, браком између Фернанда II Aрагонског (1479–1516) и Иза-
беле од Кастиље (1474–1504).
 Максимилијан је преминуо 1519. Царску титулу је задобио 
његов старији унук Карло V (V. Károly, 1519–1556). Oн je на-
следио шпанско краљевство, Низоземску, италијанске посе-
де и америчке колоније. Хабзбуршке наследне покрајине, аус-
тријске територије, цар Карло је препустио свом млађем брату 
Фердинанду. Овај је породичним уговором између Хабзбурга 
и Јагелонаца 1526. узео под своју власт део Угарске, Чешку и 
Моравску. (Земље чешке круне: Чешка, Шлезија, Моравска та-
кође су припадале Римско-немачком царству.)

? Потражи у Речнику страних речи и израза
појам мануфактура. Како гласи дефиниција? 

? Зашто је у привреди важан фактор густина 
насељености? Зашто је то у датом раздобљу 
било важније чак и од укупног броја становника?

? Како су Хабзбурзи постали најугледнија ев-
ропска династија?

Тицијан: Портрет Карла V (1548). Тицијан је сли-
као цара и као војника. Карло је детињство про-
вео у низоземској покрајини Фландрији. А као 
младић боравио је у грофовији Бургоњи где се 
школовао на француској култури. Његов сан је 
био: хришћанска монархија као светска сила, где 
је духовни господар папа, а световни цар, који се 
стара за овоземаљски мир. Та идеја је у XVI веку 

представљала застарело гледиште
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Пут Хабзбурговаца до шпанског престола

ФРАНЦУЦКО-ХАБЗБУРШКО СУПАРНИШТВО Царство Кар-
ла V претило је Француској опкољавањем и изолацијом. Фран-
цуски краљ Франсоа I (1515–1547) зато је и дипломатским пу-
тем и војним снагама желео сломити „светску хегемонију” 
Хабзбурга.

� Италија је постала опет главно ратно поприште. Пресудна битка се 
одиграла код Павије (Pavia, 1525), у којој је Карло однео победу. Франсоа 
је на кратко време пао у шпанско заточеништво. Избавивши се из затво-
ра борбе су настављене. У јеку чарки слабо плаћени царски најамници су 
опљачкали чак и Рим (1527).

 У сукобу две стране, победа је на крају припала Карлу.
Француска се одрекла својих италијанских претензија. Јужна 
Италија (Напуљ, Сицилија, Сардинија) пала је под шпанску 
власт (1529. мировним уговором из Камбреа). Позиције Хабз-
бурга су се чиниле непоколебљивим. 

ИТАЛИЈА Често присуство страних трупа изменило је живот и 
однос снага у Италији. Ширење Млетачке републике на копну 
господари Римско-немачког царства су заувек прекинули. Фирен-
ца – која је доживела свој процват под владавином Лоренца Меди-
чија (Lorenzo Medici) – потпала је под шпански утицај. Самодр-
жци Милана такође су сарађивали са освајачима јужне Италије.

МОДЕРНА ДРЖАВА – НАСТАНАК АПСОЛУТИЗМА У XVI 
и XVII веку у више европских држава ојачала је централна 
власт, што се могло спровести само тако да су краљеви „пот-
кресали“ повластице племства и градова, што није ишло мир-
ним путем.
 Владари тежећи да изграде неограничену власт нису узели у 
обзир право сталежа на разрезивање пореза и одобравање вој-
ног контингента. Поред својих прихода нису били принуђени 
на тај порез, а унајмљивањем војске могли су занемарити и 
племићке трупе. Они су без погодби са сталежима, државом уп-
рављали путем свог чиновничког апарата. Чиновништво је 
врбовано од појединаца – племића и грађана – који су имали од-
говарајућу стручну спрему, и били спремни да одано служе цен-
тралну власт. Краљ им је доделио високе плате. 

Модерна држава, коју називамо апсолутистичком, у основи 
се разликовала од старе (феудалне државе) – саздане на сталеш-
ком дуализму, и није се више ослањала на представништво 
сталежа. (Енглеска и у том погледу чини изузетак.)

Савонарола (Savonarola) држи проповед (илу-
страција за његову књигу Очитовања, издату 
1495). Ватрене беседе фирентинског доминикан-
ца обарале су се на искварени морал и указива-
ле на узалудност световних таштина. Под њихо-
вим утицајем народ је 1494. протерао Медичије. 
Фиренца је следећих неколико година постала 
град покајања и испаштања. „Доле са златним 
накитом. Доле, тамо гдe ће и ваша тела поста-
ти само храна за црве!“ – орио се глас фратра. 
Жртва верског фанатизма постала су многа ре-
несансна уметничка дела: спаљена или униште-
на на други начин. Савонарола је, међутим, пре-
терао: самопрегор је све мање људи било вољно 
да прати. Супротставио се и папи. За казну био је 
анатемисан, инквизиција га је прогласила јерети-
ком. Медичији, који су се (у међувремену) шпан-
ском помоћу успели вратити у Фиренцу, у дослуху 
са богатим фирентинским грађанством, ухапсише 
Савонаролу и на главном градском тргу га спали-
ше на ломачи. У Фиренци је поново успоставље-
на власт Медичија 

„Како треба да владар одржи своју реч?
Хвале је достојна чињеница ако владар одржи 
своју реч, ако живи поштено и без лукавства, то 
је свима јасно. Међутим, из нашег доба ипак се 
да нешто друго закључити. Само су они владари 
постигли велика дела који се дате речи нису при-
државали, који су лукавством надмудрили оста-
ле и на крају насамарили оне који су им добро-
намерно поверовали. “
Николо Макијавели, одломак из „Владаоца”(1514) 
– писац се у ствари залаже за апсолутизам
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 Фирентински државник и историограф Николо Макијавели
(1469–1527) у свом чувеном делу Владалац – приказује апсолу-
тистичког владара који се користи свим средствима у циљу до-
бробити своје државе. 

� Племство је потиснуто али је задржало поседе, титуле, а у већини слу-
чајева и привилегије. Неки чинови су и надаље били резервисани само за пле-
миће. Али племство се морало повиновати владару, а ако то не би учинило, 
тада је следио пад. Функционисање државе није више зависило од њихове 
власти. Племићи су постали „колорит“ краљевских дворова, где су са својим 
звучним титулама играли само упадљиве улоге дворског церемонијала.

Леонардо да Винчи: Коњичка статуа Франсоа I, власништво будим-
пештанског Музеја лепих уметности. Француски краљ је приказан на ви-
тешком турниру. На шлему је израђен грб династије Валоа: саламандра 
која пламти у ватри.

1. Која повезаност постоји између великих географских открића, промена на светском тржишту и развитку за-
натлијске производње? 

2. Ко је предузетник и који услови су постојали за процват предузетништва у првој половини XVI столећа?
3. Упореди цех и мануфактуру: ко је власник, ко ради у производњи, како је организован процес рада, која су сред-

ства за рад, где се ствара већа добит и зашто?
4. Зашто је апсолутизам настао баш у XVI веку и на тлу западне Европе? Апсолутистичка монархија до које мере 

је феудална држава, а у којој мери ју је превазишла?
5. Како је утицао настанак апсолутизна на друштво и на однос снага међу државама?
6. Како се могу протумачити дипломатска и војна збивања у Европи у XVI века – у светлу борби за превласт?

Настанак националних држава

(Штиво)

Сталежи, бранећи своје интересе против владара 
који је покушавао ојачати моћ државе у ствари зала-
гали су се за расцепкану државу. Властелинско добро 
је функционисало као држава у држави. Феудалац је 
упражњавао самосталну привредну, политичку и суд-
ску власт – потискујући тако са свог имања краљев-
ску власт. Самоуправа градова, њихово самостално 
судство такође су кочили централизацију. Међутим, 
и у таквом сталешком друштву у ком је било разних 
повластица многи су подржавали краљева настојања, 
нарочито они који су били у мање привилегованом 
положају или су били заинтересовани за ефикасније 
функционисање државе.
 Централизована власт није се само обрачунавала са 
седиштима сталешке самосталности, него је интегри-
сала у државу некада самосталне или током време-
на осамостаљене области круне. Апсолутизам је тиме 
што је донео чврсте државне оквире увелико допри-
нео да народи Европе данас живе у оквирима нацио-
налних држава. Панорама Рима из 1493.
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 Након уједињења Каталоније и Арагона, шпански 
краљ Фернандо II (II. Ferdinánd) 1492. освојио је Гра-
наду и тако окончана реконквиста, изгон Мавара са 
Иберијског полуострва. Али Кастиља и Арагон фор-
мално су задржали независност, имали су посебне 
парламенте и посебне владине уреде. Шпанска прев-
ласт над целим полуострвом само је закратко поста-
ла стварност (1580–1640), када је Шпанија ступила у 
персоналну унију са Португалским краљевством, које 
је поседовало западно приморје Пиринејског полуос-
трва, заправо атлантског приобаља. 
 Француска, као што смо видели, изашла је као по-
бедник из Стогодишњег рата и ујединила француске 
територије. Уједињење Француског краљевства је 
завршено под Лујем XI (XI. Lajos, 1461–1483). Вели-
ким дипломатским умећем, а када је устребало и ору-
жаном снагом, он је укинуо територијалне области 
својих рођака (из споредне лозе краљевске породи-
це). Најистрајнији противник му је било Бургундско 
војводство. Мир склопљен са римско-немачким царем 
(1529) коначно је донео признање француске власти 
над Бургундским војводством, које је од 1477. припада-
ло Лујевој држави. Споразумом потписаним са папом 
(1516)– француска католичка црква је скоро у потпу-
ности пала под краљево надлештво (галиканска црква).
 Енглеска се још борила за унутрашње уједињење 
и због тога се није ни постављало питање уједињења 
Британских острва. Шкотска и ирско острво су са-

чували самосталност. Државу је од 1455. захватио 
Рат ружа, тј. два непријатељски настројена огран-
ка династије Плантагенет: Јорк (York, са белом ру-
жом у грбу) и Ланкестер (Lancaster, са црвеном 
ружом) деценијама су се бориле са превласт. Из кр-
вавих сукоба (током борби изгинула је већина ста-
рих енглеских аристократских породица) као побед-
ник изашао је Хенри Тјудор (Tudor Henrik), рођак 
Ланкестера. Отворен је пут ка уједењењу Енглеске. 
 У северним и средњим областима Италије однос 
снага једва да је промењен. Поред угледне Млетачке 
републике одржала су се мања војводства. И Папска 
држава је чврсто чувала своје границе. На територији 
јужне Италије, међутим, као што је већ споменуто – 
изграђена је шпанска власт.
 Скандинавске државе (Данска, Норвешка, Швед-
ска) живеле су под данском династијом Олденбурга 
(Oldenburg). Међу њима Шведска је прва кренула – зах-
ваљујући својим гувернерима – путем осамостаљивања. 
 Римско-немачко царство је деловало застарело. 
Око њега су све државе кренуле путем осамостаљи-
вања. У царевини су кнежеви били ти, који су поку-
шали изградити апсолутизам, али то их је довело до 
супростављања са јаким немачким градовима и – на-
равно царском влашћу. 

? Какав је однос ратова и настанка националних држава?

31. Реформација

РАСЦЕПКАНОСТ НЕМАЧКЕ. РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА 
УОЧИ РЕФОРМАЦИЈЕ Правно стање Римско-немачког цар-
ства, које је озакоњено немачком Златном булом (1356), спречава-
ло је централизацију. Недостајање централне управе нанело је 
много штете царевини. А централизација је била преко потреб-
на у сфери финансија, у правосуђу и у школству. Покушавало се 
са реформама, али оне нису донеле очекиване резултате; раз-
вој немачких територија је успорен. Друштво је запало у кризу 
– негативно расположење и иначе карактерише ово раздобље. 

� У историји мало је таквих раздобља које је толико прожимао страх. 
Бојазан од куге, од Сатане, од смрти, од страшног суда и пакла. Од XIV сто-
лећа Европу су потресале природне катастрофе, па догађаји који су изази-
вали пустошења (куга и друге епидемије, Стогодишњи рат, црквени раскол, 
надирање Турака итд.) Ти догађаји су довели у питање функционисање 
светског поретка на начин како га је црква тумачила. На основу астро-
лошких предрачуна ширило се мишљење о скором смаку света.

Нерасположењу је допринело и неповерење према римокато-
личкој цркви. На разним нивоима централизоване црквене упра-
ве неке папе, прелати и свештеници удаљили су се од начина 
живота каквим га је Христово учење проповедало. Аномалије 

?  Присети се како је биран римско-немачки 
цар. Коју противуслугу су тражили изборни кне-
жеви од новоизабраног цара?

Дирерова (Dürer) графика о шестоножној свињи. 
Слика је добар доказ колико је његово доба било 

прожето ишчекивањем чуда.
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црквеног живота видно су се јавиле и у Римско- немачком цар-
ству, које је и иначе запало у кризу. 

ЛУТЕРОВ НАСТУП Повереници папе Леона X су 1517 – а са 
њима и агенти банкарске куће Фугера – преплавили Немачку. 
Продавали су опроштајнице (индулгенција), а папа је – као 
и толико пута – свима који су их купили, обећао потпуно оп-
раштање грехова. Поглавар римокатоличке цркве је, међутим, 
тако добијену суму желео утрошити за изградњу базилике Све-
тог Петра. 

� Пoвoдoм прославе јубиларних година, које су проглашене сваке 100. 
па 50, а напокон сваке 25. године народ је за новац, куповином црквених 
опроштајница, могао окајати своје грехе. Очигледан материјални интерес 
који су римокатолички црквени поглавари имали од тог подухвата код мно-
гих је примљен с неразумевањем и разочарењем. Велик број верника је 
био уверен да о загробном животу одлучује само Бог. О спасењу, о одлас-
ку душе у Рај чак ни папа не може одлучивати. 

 Редовник, августинац Мартин Лутер (Luther Márton, 1483–
1546), професор витенбершког (Wittenberg) универзитета, храбро 
је иступио против тога. Своје тезе у 95 тачака (Лутерове тезе) – о 
папској власти и о опраштању грехова – 31. октобра 1517. послао
је свом бискупу и друговима из научних кругова. „Узалудно је 
надати се да ће се ико спасти путем опроштајница, ако то евен-
туално чак и папа јемчи својом душом ... Грех једино Бог може 
да опрости” – писао је. Касније је и детаљније изложио своје 
мишљење: опроштај се не може добити посредовањем свеште-
них лица, нити молитвом упуђеном светитељима. Праведник 
може да се спасе само вером у Господа Исуса Христа. А ако је 
то тако, није потребан папа, свештеници, редовници – а немају 
више смисла ни црквени поседи, нити плаћање десетка.
 У Лутеровом тумачењу Библија је прави извор вере. Зато је 
сваког подстицао на изучавање Светог писма. („Сви верници су 
свештеници” – рекао је.) Зато је и превео Библију на немач-
ки језик. Тиме је дао огроман допринос развоју културе на ма-
терњем, немачком језику, јер је народни језик подигао на ранг 
стандардног, књижевног језика.

� Лутер је подвргао детаљној анализи догме и верске тезе римокатолич-

„Уживајмо у папству које нам је даровано од Гос-
пода Бога.”
Тако писаше папа Леон X, након избора за пог-
лавара римокатоличке цркве (Рим, март 1513) 

? Како је дошао у везу папа Леон X са Мађари-
ма? 

? Наведите којим зградама и уметничким де-
лима је обогаћен Рим за време тзв. ренесансних 
папа.

„1. Када је наш Господ и учитељ Исус Христос 
ре као: „Покајте се.” (Мт. 4, 17), хтео је да цео 
живот његових присталица буде једино стал-
но и непрекидно покајање. […] 

21. Зато су у заблуди они „опроштајници” који 
изјављују да се човек папском опроштајни-
цом може ослободити свих казни. […]

27. Они проповедају човечје учење, тумачећи 
када звекне новац у ковчежићу, душа се из 
чистилишта уздигне. […]

32. Сви они, заједно са својим магистрима, дос-
пеће у вечито проклетство, који сматрају да 
помоћу опроштајница многу бити сигурни за 
вечито блаженсто. […]

36. Било који хришћанин који се искрено покаје 
потпуно му се опраштају греси и без купови-
не опроштајница. […]

37. Сваки прави хришћанин, био жив или мртав, 
учесник је Христа и црквених добара, Господ 
то нама и без опроштајница дарова. […]

42. Научимо хришћане: ако уделе сиротињи или 
ако позајме онима који оскудевају, тим чине 
боља дела, него да купују опроштајнице. 
[…]

62. Право благо цркве јесте славом и милошћу 
Божијом даровано нам најсветије Јеванђеље. 
[…] ” 

Одломак из „Лутерових теза“

? Кoje проблеме третирају горе наведене та-
чке? Које констатације означавају обнову вере?

Лутера папски легати позивају да повуче своје 
учење (илустрација књиге из XVI века)
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ке цркве, које су сматране непроменљивима. Његову пажњу су привукле 
свете тајне. Света тајна је видљива свештена радња кроз коју Божја бла-
годат приноси чудотворне дарове на оне који је примају. Свете тајне римо-
католичке вере јесу следеће: крштење, миропомазање / коризма, исповест, 
причешће, брак, свештенство, освећење јелеја (уља). Лутер је од седам 
светих тајни сачувао само две: крштење и причешће у два вида, с образ-
ложењем да осталих и нема у Библији. 

ЛУТЕР И НЕМАЧКИ КНЕЖЕВИ Католички цар Карло V позвао 
je Лутера на царски сабор у Вормс (Worms). Али ни ту га нису 
успели наговорити да се одрекне свог учења. Папа га је екскому-
ницирао, а цар бацио на њега анатему, што је значило да га је 
било ко некажњено могао убити. Лутеров живот је спасао избор-
ни кнез Саксоније, Фридрих Мудри (Bölcs Frigyes), који је прог-
наника сакривао у вартбуршком замку (Wartburg). 

Многи од великаша су стали на Лутерову страну. Лутер је 
у писму упућеном немачким кнежeвима (1520) признао потребу 
световне власти. Кнежеви су и иначе схватили да лутерска ре-
формација јача њихов суверенитет. 
 Лутерови следбеници, обласни господари, присвојили су по-
седе католичке цркве (секуларизација). Тако се распало вер-
ско јединство Римско-немачког царства.

ТОМАС МИНЦЕР И НЕМАЧКА СЕЉАЧКА БУНА Томас 
Минцер (Münzer Tamás, 1488–1525) проповедао је – полеми-
шући с Лутером–међу ткачима, рударима и занатлијама. Мин-
цер је одбацио крштење новорођенчади, јер је одлуку о томе 
сматрао слободном вољом одрасле особе, хоће ли или неће, сту-
пити у заједницу верника. Анабаптисти (поново крштени) по-
зивајући се на Библију, пропагирали су друштво једнаких и 
земљу праведности.

� Минцер се није либио изјавити: тиранин треба и физички да буде униш-
тен. Проповедник који себе држаше „Христовим гласником “ 1524. у Тирин-
гији (Thüringia) стао је на чело лоше наоружане сељачке војске. Лутер није 
ушао у заједницу са њим, већ је хушкао околне кнезове против узбуњених 
сељака, који су устанак угушили у крви. У мају 1525. Томаса Минцера ух-
ватише у бекству и одрубише му главу. 

НЕМАЧКИ ВЕРСКИ РАТ Од латинске речи protest (протество-
вати / tiltakozik) долази појам протестантизам, који означава оне 
хришћанске вероисповести које су се током XVI столећа отце-
пиле од римокатоличанства. Међу протестантима и католици-

Бројгел (Brueghel): Свети Јован Крститељ држи 
проповед (1566). Слика приказује како је нова 
вера ширена путем тзв. „предика у грмљу“, тј. 

проповеди ван зидина католичких храмова

Сељачки устаници (летак из 1525)

„Tреће: до сада је био обичај да је нас [власте-
ла] сматрала својим кметовима. То је душмански 
поступак, јер је Христос све нас – проливајући 
своју драгоцену крв – откупио и спасао, од нај-
беднијег сељака до господара на највишем по-
ложају, никога не изостављајући. Писмо каже да 
смо слободни и ми хоћемо да будемо слобод-
ни.”
Одломак из прогласа немачких сељака, са по-
четка 1525.
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ма дошло је до великих супротности, које су довеле до избијања 
верског рата. 

� Несугласице су први пут „изоштрене” 1529. на царском сабору у Шпеје-
ру. Они кнезови који су следили Лутера на том сабору су протестовали про-
тив католичке већине, која је одбацила реформацију. Годину дана касније на 
царском сабору у Аугзбургу прихваћена је декларација, која их је од тада 
разликовала од католика. Ткз. Аугзбуршка исповест, коју је израдио Луте-
ров најближи сарадник Филип Меланхтон (Philipp Melanchton). Ново учење 
је сумирано у 28 тачака. Године 1531. протестантски кнежеви су формира-
ли одбрамбени савез (Schmalkaldeni Szövetség).
 Борба између протестантских кнежева и католика, које је предводио сам 
цар, текла је променљивим успехом. Снаге су изједначене средином XVI 
века, што супарнике наводи да се нагоде.

 Године 1555. Аугзбуршким верским миром – који је реали-
зован залагањем млађег брата Карла V, чешког и угарског краља 
Фердинанда – лутеранска вера је призната равноправном са ка-
толичком. Установљено је да поданик мора следити веру свог гос-
подара. (Историчари су касније овако формулисали суштину вер-
ског мира: „Чија је земља, тога је вера”.) На територији Немачке 
настале су ситне покрајинске лутеранске цркве. Ове месне црк-
ве су такође допринеле да Немачка и надаље буде разједињена. 

� Изградња црквене организације формиране на Лутеровим принципи-
ма са потпором кнежева – започета је већ током верског рата. Име саме 
евангелистичке цркве казује да се та црква ослањала на Библију, првен-
ствено на јеванђеља. Њени духовници су само духовни претходници вер-
ске заједнице који преносе две признате свете тајне. 
 Ширење реформације су помагали протестантски универзитети. У 
свом времену најквалитетније образовне установе, у којима су студенти по-
ред теологије и природних наука обучени и у реторици. (Први и дуго најчу-
венији протестантски универзитет радио је у Витембергу.) 

ЖАН КАЛВИН И КАЛВИНИЗАМ Међу великим реформато-
рима гледишта Жана Калвина (Jean Calvin / Kálvin János, 1509–
1564) у верском смислу најпотпуније су усаглашена са грађан-
ским начином живота. 

� Жан Калвин, француски правник под утицајем Лутеровог и Цвинглије-
вог (Zwingli) учења који је деловао у Швајцарској постао је протестант. Своје 
верске погледе је сумирао у делу Институција хришћанске вере (Institutio 
religionis Christianae–Базел, 1536). Прогањан због свог учења, настанио се 
у Женеви (Genf). У то време тaj град је важио за значајно седиште трго-
вине и индустрије. Градски оци су из политичких разлога са симпатијом 
гледали на реформацију. Током 1536–1538, а коначно од 1541. Калвин је 
постао први духовник Женеве. Савет – од душебрижника и угледних грађа-
на – који је сазван на његову иницијативу, са највећом строгошћу је над-
гледао живот грађана. 

 Калвин је говорио да Бог „није све људе створио истим, неке 
је створио за вечно блаженство, а друге опет за вечно проклет-
ство ...” Предестинација–предодређење (латински predestinatio):
учење да је судбину појединца Господ Бог унапред одредио. Чо-
веково спасење не зависи од његовог понашања, вере, упражња-
вања верских прописа, него од Божије воље. Учењем о предести-
нацији Калвин је у ствари апсолутизовао веровање у свемоћ Бога. 
По Калвину, човек не располаже слободном вољом.
 У овоземаљском животу рад и његова успешност су Божија 
воља. Зато рад треба озбиљно схватити, као звање, уздајући 

„Никог од изборних кнежева, војвода и сталежа 
светог нам царства, због своје аугзбуршке вере 
нећемо покушати путем силе убедити ... или зло-
стављати.”
Немачки царски сабор је 25. септембра 1555. 
признао Аугзбуршки верски мир

? У којим су све европским градовима радили 
познати протестантски универзитети током XVI и 
XVII века?

„Против предестинације се говори (...) људи ће 
почети живети непоштено. Ко је тај човек – кажу 
– када чује да је одлука Господња за њега дефи-
нитивна: ради ли се о животу или смрти, одмах 
ће се досетити да ништа не значи како се влада, 
јер својим поступцима не може изменити божију 
промисао (предестинацију). Када Свето писмо 
ово заповеда, ми на ту велику тајну помислимо 
са још већим поштовањем и чедношћу, јер нам 
се пружа сасвим друго решење, објашњење како 
да постанемо побожни људи. [Нови завет] нас не 
подсећа зато на предестинацију да се понашамо 
дрско и да са безбожном окорелошћу покуша-
мо трагати за недокучивим тајнама Господњим, 
него да приклањајући се покорно навикнемо боја-
ти се суда Господњег и дивити се Његовој мило-
срдности. Том циљу ће тежити верници. [Апос-
тол] Павле упозорава, Бог нас је зато изабрао, 
да живимо светим и беспрекорним животом. Ако 
је циљ изабраности светост нашег живота, то ће 
нас онда пре подстаћи на размишљање о тој све-
тости, него да то [предестинација] послужи за по-
вод на нерад.”
Одломак из Калвинове књиге „Систем хришћан-
ске вере”

? Како Калвин објашњава проблем предести-
нације?
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се у Божју вољу. Калвиновим учењем је, у ствари, марљиви рада 
грађана добио интелектуално оправдање.

ПРОТЕСТАНТСКА ЦРКВА – КАЛВИНОВ СТАВ ПРЕМА 
СВЕТОВНОЈ ВЛАСТИ Грађанство није само Калвинова учења 
прихватило него је и његову црквену организацију сматрало по-
добном. Органи који су стајали на челу калвинистичких црка-
ва: презбитерати били су слични градским већима. У презби-
терате поред духовника бирани су и грађани.

Калвин је формулисао мисао о праву супротстављања у слу-
чају злоупотребе световне власти. То је била нова, револуционар-
на мисао.
 Службеницима које је народ изабрао наложено је од Бога 
да сузбију тиранију. Ако нема таквих службеника или не извр-
шавају свој задатак, oндa „Бог међу слугама својим позове неко-
га да изврши казну над насиљем и да ослободи неправедно потла-
чени народ од беде”.
  Ова Калвинова теза назива се теорија убијања титана, 
а калвинистички сталежи који су се успротивили краљу радо су 
се – широм Европе – позивали на њега. 

АНТИТРИНИТАРЦИ Калвин је жес-
токо иступио против радикалнијих об-
нављача вере. Женевски савет је 1553. 
одобрио да Михајла Сервета, шпан-
ског лекара, проналазача крвотока – 
спале на ломачи. Сервет је оспоравао 
божанство Светог Духа и Исуса, тј. 
признавао је божанство само Богу 
Оцу.
 Сервет је оснивач треће велике 
струје реформације: антитринита-
ризма или унитарске вере, кojа неги-
ра постојање Светог Тројства (като-
лички термин). 

� ШИРЕЊЕ РЕФОРМАЦИЈЕ Лутеран-
ство (евангелистичка вера) ширило се међу 
немачким кнезовима, по скандинавским др-
жавама, међу Немцима, који су живели на 
просторима средње и источне Европе. 

Калвинизам (реформатска вера) узео је 
корена у Француској, Низоземској, Шкотској 
и Мађарској. Унитаристичка конфесија је 
само у Угарској (Ердељу) и Пољској поста-
ла државно призната вера. Енглеска је по 
том питању ишла посебним путем.

Верска карта Европе 1560.

1. Докажи да протестантизам није одрицање од Бога, него је покрет који је поникао из потребе за дубљом рели-
гиозношћу.

2. Како учења великих реформатора (Лутер, Минцер, Калвин) одражавају привредне и друштвене карактеристи-
ке свог доба?

3. Како то да реформатори вере из XVI столећа нису доживели судбину јеретика из ранијих столећа?

?  О повезаности протестантизма и грађанског 
менталитета више можеш сазнази из књиге Ма-
кса Вебера Протестантска етика и дух ка-
питализма. (Max Weber: A protestáns etika és a 
kapitalizmus szelleme)

„...народ је лишен права. Гласање, одобравање, 
потписивање, све је ишчезло. Избор бискупа у 
потпуности је пренет на канонике, који потом до-
дељују бискупску титулу томе, коме они хоће.”
Жан Калвин о реформама избора бискупа
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ЗНАЦИ КРИЗЕ Након првих деценија XVI века мал-
тене на свим пољима живота дошло је до великих 
промена. Народи Европе су углавном били затече-
ни. Настанак апсолутизма jе гушио релативне слобо-
де племства и градског становништва. Реформација је 
била одраз дубоке духовне кризе. Интересовање об-
разованијих за анатомију у ширим слојевима друштва 
пољуљало је веру у загробни живот. 
 Велика географска открића утицала су на престроја-
вање економског живота. Многи су принуђени да на-
пусте дотадашњи посао и да потраже нова радна мес-
та. Прелаз није био лак. Вера у човека, која је била 
основна карактеристика раздобља ренесансе, сада је 
уздрмана. Човек рањиве природе, изгубивши самопо-
уздање, имао је утисак да је играчка у рукама судбине 
и повукао се у себе.

УМЕТНИЧКА ДЕЛА – ОДРАЗ КРИЗЕ Најосетљи-
вије личности свога времена –уметници–својим су де-
лима наговестили да је ренесанса у кризи. На портре-
тима сликара појављују се тужни, разочарани ликови 
– у затвореном простору, скривајући се од вањског 
света. Ови уметници већ сматрају неискреним вели-
чање хармоније човека и природе. Рафаел (Raffaello) 
је још поносито спомињао да ради на основу искус-
тава које је стекао изучавајући природу. Уметник сада 
пројектује унутрашње слике душе.
 О истакнутом уметнику, Ел Греку (El Greco, 1541 ? 
–1614), пореклом Грку, који је живео у Шпанији, за-
бележено је, да је и дању седео у закриљеној соби, да 
му каква природна представа нe помути духовно осве-
тљење. Нова уметност се јавила првенствено на затво-
реним владарским дворовима, публику су сачињава-
ли само они који су тамо живели. Уметност је постала 
„ауличка“. Уметник и уски круг публике сматрали су 
вредним она дела, која су била разумљива само за (њих) 
упућене.

Маниризам

(Штиво)

Микеланђело: Страшни суд. Детаљ из Сикстинске капеле 
(Sixtus-kápolna)

?  Погледајте колико су Микеланђелова последња дела ства-
рана у духу маниризма.

Период ренесансе која је запала у кризу, по ита-
лијанској речи: maniera (манир) назива се маниризмом. 
Назив упућује да је у уметности за експериментисање, 
за оригиналне замисли, „за особене манире“ дат ши-
рок простор деловања. 



141

32. Католички препород, шпански 
апсолутизам и Низоземска

КАТОЛИЧКИ ПРЕПОРОД Римокатоличка црква је извела до-
бро смишљен напад против реформације. Тридентски концил
(1545–1563) припремио је католички препород.
 Концил сазван од стране папе Павла III (III. Pál) забранио је 
продају опроштајница, злоупотребу црквених добара и строго 
је опоменуо свештенство да живи моралним животом. Тачно су 
утврђени канони по којима се распознаје католицизам од протес-
тантских вероисповести. Донета је одлука о оснивању семина-
рија (католичка богословија), ради подизања нивоа образовања 
студената теологије. Концил је донео законе који су повећали
(чинили је малтене апсолутном) папску власт унутар католич-
ке цркве. Под именом Свети официј (Szent Offi cium) реоргани-
зована је папска инквизиција. 

� Један oд папских уреда је саставио Списак забрањених књига (Index 
librorum prohibitorum), дела која су популаризовала – по процени цркве – 
јеретичка гледишта. (Краћи назив: Индекс / Index)
 Инквизиција, коју су „држали“ доминиканци, није могла стићи до рефор-
матора, које су штитили краљеви и кнезови, али у државама католичких 
владара и унутар граница Папске државе ограничавана је делатност на-
учника, слободоумних мислилаца. (Међу њима је био и велик број католи-
ка.) Нпр. један од оптуженика Ђорђано Бруно (Giordano Bruno, 1548–1600) 
осуђен је на смрт и спаљен на ломачи (1600). Његова слика о Богу се раз-
ликовала од званичне догме. У ствари он је природу поистовечио са Бо-
гом. („Природа је Бог, који се скрива у твари.“)

 Галилео Галилеј (Galileo Galilei, 1564–1642) само се тако спасао 
инквизиције, да се (наводно) одрекао свог „коперниканског“ учења.
Научник је на основу Коперникових (Kopernikusz, пољски астро-
ном) сазнања тврдио да није Земља центар света, него Земља кру-
жи око Сунца. (Против хелиоцентричног система су иначе и про-
тестантски теолози иступали са истом жестином као и католици.) 
   
ЈЕЗУИТИ За контрареформацију (противреформација) велику 
услугу је учинио – фанатик из Шпаније Свети Игнације Лојо-
ла (Loyolai Szent Ignác). „Пати много из љубави према Христу”
– понављао је често. У том духу је организовао језуитски ред
(1540), чију регулу и сам папа је потврдио. 
 Језуити су са војничком строгошћу били управљани из Рима. 
(Назив вође редовника беше: генерал.) Циљ овог дисциплино-
ваног реда био је да поврати нарушени углед католичке црк-
ве и вернике који су „залутали”.

� У остваривању циљева доста тога је преузето „из арсенала“ реформа-
ције. Квалитетна настава у језуитским школама је изнедрила многоструко 
образоване свештенике, али и световњаци су радо уписивали своју децу 
код њих. Језуити су се прилагодили месним условима, залагали су се за 
развој књижевности на матерњем језику. И штампарије су ефикасно ста-
вили у службу ширења католичке вере. Њихове театралне свечаности – 
које су често одржаване ван зидова храмова – имале су огроман утицај на 
масе, јер су удовољили верским захтевима обичног народа, који су били 
прожети празноверјем. Поред народних маса настојали су приволети и бо-
гате племиће и владарске породице. Као исповедници и васпитачи имали 
су огроман политички утицај. 

Посмртна маска Светог Игнација Лојоле. Лице 
одаје аскезу. Племић из Баскије (Baszkföld), као 
младић живео је раскалашним животом. При-
ликом опсаде тврђаведе Памплоне (Pamplona) 
француско топовско ђуле га је тешко ранило у 
ногу. Неким чудом је оздравио. Током лечења 
почео се бавити верским питањима, а потом је 
цео свој живот посветио учвршћивању католич-
ке вере. Понизност и строга дисциплина играле 

су главну улогу у његовим схватањима 

?  Подсетимо се које су све потешкоће потре-
сале римокатоличку цркву од почетака до сре-
дине XVI вeкa. Како је црква пребродила кризне 
периоде?

„У вашим је рукама седам осмине хришћан-
ског света, преко вас они ће остати привржени 
хришћанској вери. Био сам очевидац и знам како 
радите за хришћанство у Пољској и Немачкој. […] 
А што се науке тиче: желео бих да следите све-
тог Тому Аквинског, великог магистра, чија дела је 
признао и потврдио концил у Тренту (Тридент).”
Папа Климент VIII (VIII. Kelemen) о језуитима 
(1593)

? Шта је суштина филозофије Светог Томе Ак-
винског? Зашто су његове мисли биле актуелне 
крајем XVI века?
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БАРОК Нова струја у уметности барок, много је преузео из рене-
сансне уметности, али се исто тако ослањао и на обновљену, про-
духовљену католичку веру. Реч барок (на италијанском: barocco; 
на француском: baroque) значи необично, чудно, неправилно. 

ДВЕ ГРАНЕ ХАБЗБУРШКЕ ДИНАСТИЈЕ Кaрлo V 1556. 
одрекао се титуле римско-немачког цара и спровео је одред-
бу о подели царства. Царску титулу, наследне покрајине, Чеш-
ку и Мађарску оставио је млађем брату Фердинанду. Шпанију, 
италијанске поседе (Милано, Напуљ, Сицилија), Низоземску и 
америчке колоније оставио је своме сину Филипу (на шпанском: 
Фелипе). Том одлуком настале су две гране Хабзбуршке динас-
тије: шпанска и аустријска.

� Карло V током владавине претрпео је многе неуспехе. Сан хришћанског 
царства да обухвати познати свет прекинула је реформација, царска титу-
ла је постала номинална. Царева оставка ипак се првенствено може при-
писати његовој лабилној личности. Цар се 1556. повукао у самостан, где је 
наставио да живи само вери. Обузела га је жеља за смрћу и унапред је ис-
планирао своју сахрану. Након абдикације живео је још две године. 

Већи језуитски центри у Европи у XVII столећу

„Царско звање нисам зато тражио да владам 
над краљевствима, него да чувам мир и слогу 
своје драге домовине, Немачке и осталих наших 
покрајина, нарочито Фландрије, односно целог 
хришћанског света. Сакупио сам сву своју и царе-
вине ми снагу, да учврстим хришћанску веру про-
тив Турака. Али због потешкоћа и нереда, који су 
изазвани делимично Лутеровом јереси, и других 
немачких јеретичких реформатора, и делимично 
због суседних војвода они су мене због мржње и 
зависти гурнули у опасне ратове. Бреме које сам 
добио у удео нисам могао успешно решити, ни-
сам постигао циљ, иако сам се несаломљивом 
ревношћу трудио. Због тога и због других разло-
га, донео сам неопозиву одлуку: одричем се свих 
својих земаља.” 
Овом декларацијом се 25. октобра 1556. Карло 
V одрекао престола 

??  Какву улогу је Карло наменио царској власти? 
Да ли је Немачка била стварно његова домови-
на? Како је назвао Лутера и зашто је то интере-
сантно? (Након 1555.)
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ШПАНСКИ АПСОЛУТИЗАМ У раздобљу Филипа II (II. Fülöp, 
1556–1598) централизацију ништа није спречавало у Шпанији. У 
Кастиљи (Kasztília) сталежи – након сузбијања устанка почетком 
XVI вeка – нису ојачали. Владар је ту без њихове сагласности 
могао разрезивати порезе. (Годишњи порез Кастиље је износио 
троструку суму оне колико је износила вредност племенитих ме-
тала, који су долазили са колонија. Колоније су сматране искљу-
чивим поседом круне, а сталежи нису ништа могли тражити с 
тим у вези.) Најбогатија држава европског континента била 
је држава Филипа II. 
 Тако добијена финансијска средства била су сигурна мате-
ријална основа за изградњу апсолутне власти, чији први корак 
беше кршење самопоуздања арагонских сталежа.) Засада није не-
достајао слој који би вршио финансијске трансакције. 
 Филип II владао je помоћу специјализованих савета (нпр. 
Кастиљски савет, Војни савет), на усаглашавању је радио Држав-
ни савет, којим је председавао краљ. Саветници су били стручња-
ци који нису заступали сталешке, него интересе централне вла-
сти. Материјални извори су дозвољавали држање најамничке 
војске. Трећи стуб апсолутизма је била инквизиција, која у Шпа-
нији није зависила од папе, него од краља. 

ФИЛИП II, ПОБОРНИК КАТОЛИЧАНСТВА „Идеја крсташ-
тва”, која је због остатака маварске владавине у Гранади до краја 
XV столећа била присутна на Иберијском полуострву, јавила се и 
у борби против Турака. Полубрат Филипа II, Дон Хуан од Аус-
трије (Don Juan d’Austria) 1571. године – у савезништву са Вене-
цијом – извојевао је сјајну победу над османском флотом у по-
морској бици код Лепанта (Lepantó). Истовремено је Филип 
II, кao зaгрижени заговорник католичанства, прогонио припа-
днике осталих вера. 

ПОКРАЈИНА НИЗОНЕМСКА Шпанци су поседовали Низозем-
ску – данашње територије Белгије, Холандије, Луксембурга – која 
је подељена на 17 покрајина. Представник шпанског краља (глав-
ни гувернер) имао је седиште u Бриселу. 

Низоземска је у многим стварима била сушта супротност 
Шпанији: сарадњу су отежавале друштвеноекономске и верске 
разлике. На једној страни је била најјача католичка сила Европе, 

Шпански краљ Фeлипe II око 1550.

? Коју улогу је играла Низоземска у историји 
средњовековне Европе?

? Који су владари хтели заузети њене покраји-
не? Како је доспела у власништво Хабзбурга?

Расцеп владарског дома Хабзбурга
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са индуструјом која се једва развијала и пољопривредом у паду. 
Насупрот томе су стајале северне покрајине Низоземске, где се 
ширио калвинизам, а оснивање сукнарских мануфактура зна-
чило је обнову трговине. 

ОСЛОБОДИЛАЧКИ РАТ СТАНОВНИКА НИЗОЗЕМСКЕ
Филипа II је у северним протестантским покрајинама Холанду 
(Holland) и Зеланду (Zeeland) спроводио политику антипротестан-
тизама и заслепљеног католицизма. И кoд умерених, јужних ка-
толика ширило се антишпанско расположење због повећавања 
пореза и прогона протестаната од стране инквизиције. 
 Низоземске аристократе – гроф Едмонд (Edmond gróf) и адми-
рал Хорн (Horn admirális) – 1566. још су били убеђени да је шпан-
ско угњетавање путем преговора могуће ублажити. Новоименова-
ни намесник Филипа II, принц Алба (Аlba herceg; 1567) без много 
размишљања дао је погубити те две племићке вође (1568), а по-
убијано је још и 8.000 незадовољника. Од устаника из високог 
племства једино је принц Виљем Орански (Оrániai Vilmos herceg) 
успео побећи у Немачку. Верски рат је – због свирепости прин-
ца Албе – прерастао у ослободилачки рат. 

   
� У северним покрајинама је дошло до опште побуне (1572). Устанак су 
започеле посаде трговачких бродова из покрајине Холанд и Зеланд. Бро-
дови су преиначени у војне сврхе. На међународним водама нападали су 
шпанске бродове. На копну је градска сиротиња помагала антишпанске вој-
не маневре: оформили су јединице стрелаца и тако сачекивали напад. 

РАЗДВАЈАЊЕ СЕВЕРНИХ И ЈУЖНИХ ПОКРАЈИНА Ка-
толички племићи и грађани јужних покранија уплашили су се 
антишпанског и антикатоличког фанатизма северњака. Подеље-
ност су искористили Шпанци и опет су учврстили своје позиције 
у јужним покрајинама.
 Одвајањем јужњака северне протестантске покрајине су фор-
мирале Утрехтшку унију (utrechti unió, 1579), потом су 1581. 
прогласиле независност. Настала је Холандија, низоземска ре-
публика чију независност је Шпанија признала само након дугих 
ратова 1609. (У тим ратовима Холанђане су помагали већ и Фран-
цузи и Енглези.) 

Северне и јужне покрајине Низоземске

Виљем Орански се рукује са лавом, симболом 
слободе (савремена гравира)

„Нема ниједног владара, који већ не би тражио 
од нас мир. Али ови узбуњеници не слабе. Број 
им се стално повећава...”
Извештај принца Албе краљу о опсади Харле-
ма (Harlem)
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НОВА ДРЖАВА: ХОЛАНДИЈА Холандијом, коју је сачиња-
вало 7 покрајина, управљало је крупно грађанство у савез-
ништву са племством. Највиша законодавна и извршна власт 
био је сталешки сабор. 

� Током времена је сталешки сабор прерастао у грађански парламент. 
Институција намесништва је сачувала свој углед. (Извојевање независ-
ности умногоме се може захвалити сину Виљема Оранског, Морису Оран-
ском (Orániai Móric), који се на положају намесника показао добрим органи-
затором и изврсним војсковођом.) Црква је дошла под државну управу. За 
одбрану државе показала се довољном стајаћа војска од 30.000 војника, 
чији је већи део био стациониран у морнарици, и служио на морима.

Холандија је освојила већи део португалских колонија.
(Португал је у периоду од 1580. до 1640. био под шпанским 
надлештвом.) Холандија је надгледала светску трговину за-
чина. Искоришћавању колонија допринела је холандска Источ-
ноиндијска компанија, која је основана 1602. Холандска лука 
Амстердам (Amszterdam) израста у центар светске трговине. 

Задивљујући је био и развитак пољопривреде. На земљишту–
отетом од мора – угар (необрадива земљишна површина) је било 
непознат појам. Плодност земљишта је искориштено на нов на-
чин: плодоредом, тј. на парцелама су сејане разне пољопривред-
не културе, а повремено и крмне биљке. Плодност земљишта је 
надокнађивана ђубрењем. Крмом се и зими могла хранити сто-
ка. Плодоред је заслужан за развој стајног сточарства. 

� СЛАБЉЕЊЕ ШПАНИЈЕ Снага и богатство шпанске државе базира-
ла се на немилосрдном порезу и благу колонија. Привреда државе се није 
развијала. Од краја XVI столећа Шпанију су претекле оне државе које су 
боље искористиле могућности које су велика географска открића пру-
жала Европи. Економски пад су ускоро пратили и војни порази. До среди-
не XVII века Шпанија је изгубила статус велесиле.

1. Докажи да је верски препород био повод за настанак барокне уметности.
2. Какве је промена изазвала реформација у римокатоличкој цркви? 
3. Како то да је Низоземска била богатија од Шпаније, која је располагала прекоокеанским колонијама?
4. На примеру Холандије докажи да су државно устројство и развој економије чврсто повезани. 
5. Како се одражавала независност Холандије на светско тржиште, односно на међународну политику?

„Прво: Наведене покрајине ступиће у савез, ује-
диниће се, као да су од памтивека у вези, и ис-
трајаће једне поред других, као једна покрајина.”
Из текста склапања савеза низоземских 
покрајина (Утрехтска унија, настала 23. јану-
ара 1579)

„Од тог времена од када су ове стресле јарам 
шпанског ропства на чудестан начин су развиле 
све своје способности ... А зар све то није плод 
њихове неуморне марљивости, која је стечена 
путем трговине?”
О Холандији (Thomas Mun) 

„Упловила су у Емден такође два холандска бро-
да са 1.500 сандука шећера из Бразила. И још 
очекују из Бразила три друга брода. Повећава се 
број холандских пловидби у Индију, а то ће Пор-
тугалцима нанети велику штету.”
Вест са почетка XVII столећа из Фугерових но-
вина (Fugger Zeitungen)
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СЛИКАРСТВО И АРХИТЕКТУРА Карактеристи-
ке новог стила у сликарству су контраст (светло-там-
но) и ватромет боја. Делимично то може да се објасни 
експериментисањем ренесансе, истовремено уметни-
ци су у том изражајном средству нашли одговарајућу 
форму за приказ библијских догађаја. Италијана Ка-
равађа (Caravaggio, 1573–1609) нпр. још је више за-
нимао приказ „библијских истина“ него ренесансне 
сликаре. Стил његове уметности је назван тенеброзо 
– тамно, мрачно. 
 Холанђанин Рембрант (Rembrandt, 1606–1669) дос-
тојни је наследник тог стила. Његова дела су доказ да 
уметност настала у протестанстском окружењу по-
води се истим мотивима. (Историја уметности „про-
тестантски барок“ третира одвојено од католичког и 
православног.) Рубенс (Rubens, 1577–1640) из Флан-
дрије је путовао у Италију да на лицу места изуча-
ва уметнике нове уметности. Он слика пејзаж своје 
земље и људе из своје друштвене средине. И у вајар-
ство убрзо „улази“ патетика и немир – фигуре јаких 
покрета и извијених облика исказују људске страсти. 

 У архитектури влада декоративност – и у црквеном 
и у световном бароку. Карактеристике храма Ил Ђезу
у Риму–изграђене за језуите (1575) – јесу богатство и 
разноликост прочеља. Пројектант се користио и рене-
сансним елементима, нпр. западна фасада је подеље-
на на шире приземље и ужи спрат, стране су повезане 
спиралним украсима волута, а прочеље се завршава 
троугластим забатом. 

НАСТАНАК МОДЕРНИХ НАУКА У XVII веку црква 
је морала поново да нађе своје место у друштву. По-
тиснута из световне управе, од сада само „служи“, 
више не управља државом. У кругу научника и уметни-
ка повећан је број световњака. Световњаци су осло-
бодили науку од стегова цркве. 

Френсис Бекон (Francis Bacon, 1561–1626) био је 
(и) лорд канцелар Елизабете I. Он је истраживање, 
експериментисање, искуство назначио као искљу-
чиву методу, што је значило најаву нових метода и 
циљева науке. Извршио je велик утицај на филозо-
фију. 
 По Ренеу Декарту (René Descartes, 1596–1650) 
може се сматрати стварним само оно што је разу-
мом докучиво. Та филозофска струја је названа ра-
ционализaм.
 На филозофију су велик утицај извршиле друштве-
не промене раздобља. Француски правник Жан Бо-
ден (Jean Bodin, 1529 ?–1596) у свом делу О држави
(1576) изнео је учење које је оправдавaло апсолутизам. 
Констатовао је, између осталог, било би пожељно када 
би држава управља црквом. Учење холандског прав-
ника и филозофа Хуга Гроцијуса (Hugo Grotius, 1583–
1645) инспирисала је холандска дипломатија. Њего-
во дело: Три књиге о праву рата и мира, извршило је 
велик утицај у популарисању старе теорије да су ин-
ституције људског друштва конструисане на основу 
слободног договора људи, на основу тзв. друштвеног 
уговора. 
 Поред филозофије муњевитом брзином су се раз-
вијале и природне науке. Андрија Везал (Andreas 
Vesalius, 1515–1564) засновао je научну анатомију. 
Енглез Виљем Харви (William Harvey, 1578–1857) от-
крио је да крв циркулише зато што је срце потискује. 
Холанђанин Антони Левенхук (Anthonis Leeuwenhoek, 
1632–1723), изумитељ микроскопа, придонео је да чо-
век добије увод у тајанствени свет ћелија.
 Углед цркве је уздрман констатацијама астронома 
о свемиру. Пољски научник Никола Коперник (1473–
1543) у свом монументалном делу О кретањима не-
беских светова (1541) уз извођење потребних матема-
тичких доказа – ослањајући се на неке хеленистичке 

Барок у ликовној уметности, развој науке

(Штиво)

Језуитски храм Ил Ђезу (Il Gesu) у Риму, прототип барокног 
градитељства 
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хипотезе – изрекао је да Земља заједно са другим пла-
нетама кружи око Сунца. Коперник је путању плане-
та још замишљао као правилну кружну орбиту. 
 Галилео Галилеј (1564–1642) својеручно конструи-
саним дурбином изучавао је путању звезда и плане-
та. Његова посматрања нису само доказала исправ-
ност Коперникових резултата, него су их и исправила. 
(Он је обавио више драгоцених астрономских посма-
трања: нпр. измерио је висину планина на Месецу и 
открио је четири Јупитерова месеца.) Чувени немачки 
астроном Јохан Кеплер (Johannes Kepler, 1571–1630) 
израчунао је да се планете крећу елиптичном путањом 
и открио је три закона кретања планета око Сунца. 
(Кеплер је иначе осигуравао своју егзистенцију пра-
вљењем хороскопа.) Енглез Исак Њутн (Isaac Newton, 
1643–1727) Кеплерове законе објашњавао је општом 
законом гравитације. 

 Захваљујући великим географским открићима 
на Земљи се смањио број неистражених терито-
рија. Порастом светске трговина јавила се потре-
ба за практичним и тачним географским картама. 
Збирка мапа картографа из Антверпена Абрахама 
Ортелија (Abraham Ortelius, 1527–1598) Призор 
глобуса (1570) садржавала је 70 карата: до тада 
позната четири континента, а биле су назначе-
не и раздаљине неких земаља. Он је свој атлас с 
времена на време освежавао: за издање из 1587. 
приложио је регистар од 40.000 имена. Његов са-
временик Герард Меркатор (Gerardus Mercator, 
1512–1594), такође из Низоземске, своје мапе је 
цртао тако да су криве линије на глобусу биле 
праве линије на мапи. Таква мапа је позната као 
„пројекција“. И она се боље могла користити у 
наутици. 

Како су текли радни дани уметника и научника

(Анализа писаних извора) 

Одломак из аутобиграфије 

Бенвенута Челинија

Бенвенуто Челини (Benvenuto Cellini, 1500–1571) 
беше италијански златар и вајар. Славу је стекао захв-
аљујући аутобиографији коју је написао поткрај живо-
та. У делу је живо приказано Челинијево занимљиво 
доба и авантуре из његовог живота. Одломак је по-
годна илустрација, где се види друштвени положај 
уметника и један од главних циљева уметности. Ис-
торијску позадину даје посета цара Карла V Риму.

1. Погледај прво поглавље у књизи Дибија Време ка 
 тедрала (Duby: A katedrálisok kora). Шта значи по 
 клон у виду крста у раном периоду борбе за инвес 
 титуру? (Зашто су и цареви поклањали крстове?)  
 Шта мислиш о папином поклону? 
2. На основу текста напиши настанак уметничког дела. 
 Која је улога поруџбина у развоју уметности? 
3. Какав положај заузима уметност у друштву тог  
 времена, односно уметник међу моћницима (пaпa,  
 цaр)?
4. Докажи да одећа служи јавном наступу и носи  
 сим боличну поруку. 

У атељеу сам радо неке ситне послове, јер сам још увек морао 
пазити на здравље: још се нисам потпуно опоравио. У међув-
ремену се цар као победник вратио из похода на Тунис. Папа 
ме је позвао да се договори са мном какав поклон бих предло-
жио за цара. Рекао сам, биће најприкладније ако се његовом 
величанству поклони крст од злата са приказаом Христа, јер 
за то је већ спремна декорација. То би било веома прикладно 
и служило би на част и папи и мени. (...)
 Папи се допала та идеја, али је рекао да додам још–у ње-
гово име–да се поклоном и ја свесрдно обавезујем цару. До 
танчина ме је изучио како ћу то извести, поновио сам му шта 
ћу рећи, папа је био задовољан. „Веома си добро казао – рече 
ми, само и пред царем знај тако говорити.“ На то сам му одго-
ворио да што је могуће са највећом сигурношћу ћу говорити 
пред царем, јер се он отприлике облачи исто као и ја, једном 
речи човек је који личи на мене. Међутим, друго је када при-
чам са његовом Светошћу, у коме видим више божанства, не 
само због црквене одежде (која као да му даје ореол), него и 
по наследству његове светости: све ме ово много више спу-
тава, него када ћу морати говорити пред царем. 
 Тада папа одговори: „Добро је, иди сада, Бенвенуто мој! 
Ваљан си човек: донеси част за наше име, видећеш, нећеш 
пожалити.“ 

  Одломак из Монтењовог Есеја
Француски писац Монтењ (Montaigne, 1533–1592) 
1580. године објавио је своје Есеје у два тома. Дело је 
ризница богатог животног искуства једног француског 
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племића. Аутор у знаку здравог разума духовито оп-
исује свој начин живота, пише о успоменама, дели са 
читаоцем и своја најинтимнија размишљања. Монтењ 
у првом реду спада међу претече педагогије.

1. На основу извора докажи да је антиквитет за обра-
зованог човека у XVI веку првенствено представљао 
збирку васпитних примера? 
2. Како долази до изражаја, између осталог, принцип 
„златне средине“ у исхрани?

За столом нисам пробирач и прихватим се првог јела које је 
најближе до мене и нерадо прелазим са једног укуса на дру-
ги. Маса чинија и јела није ми по вољи. И са мало јела сам 
задовољан и мрзим Фаворинијево (Favorinus) мишљење: на 
гозбама пожели печење, када ти се прохте јести; тражи увек 
друго; јадна је вечера где госте не нахране до гуше са трти-
цама. (...)
 Када бих имао мушку децу, од срца бих им пожелио своју 
судбину. Мој добри отац, кога ми је Бог подарио (и који за своју 
доброту ништа друго није добио од мене, само захвалност), 
одмах ме је из колевке дао на одгој у једно сиромашно село и 

тамо ме је оставио док сам био код дадиље и након тога да се 
привикнем подложном и простом начину живота. „Magna pars 
libertatis est bene moratus venter – добро привикаван желудац 
је пола слободе.“ (...)
 Дуга седења за столом су ми тешка и нашкоде ми: можда 
због навике од детињства, када боље шта нисам могао преду-
зети, никада нисам престајао јести, док сам за трпезом. Зато 
код куће, мада се једе кратко време, за сто боље седнем мало 
после других, на Августов начин; али у томе га већ не опона-
шам, да устајем пре других. Напротив, волим се после дуго 
одмарати, слушати разговор, само да ја не морам учествовати 
у њему, јер ме замара и чини ме болесним ако причам пуним 
желуцем, као што вику и препирку пре јела сматрам корисном 
и добром вежбом. Стари Грци и Римљани су били паметнији 
него ми, за јело су, које је једно од најважнијих ствари у живо-
ту, трошили више времена. (...)
 У ствари, размишљајући о својој смрти, главну утеху видим 
у томе да је то природно и с тим у вези могу само тражити и 
надати се за бесправну милост од судбине. Људи убеде себе 
да је некада човек био виши и да се дуже живело. Али Солон, 
који је из тих давних времена, у седамдесет година је назна-
чио крај људског века. Ја, који сам тако обожавао (...) златну 
средину, и то смартам најсавршенијом мером, ја да прижељ-
кујем прекомерну и бесмислену старост?”

33. Енглески и француски апсолутизам

ДИНАСТИЈА ТЈУДОРА Прва етапа успона Енглеске везана је 
за владавину краљева и краљица из династије Тјудора (Tudor-
ház). Већ је Хенри VII (VII. Henrik, 1485–1509) почео да јача цен-
тралну власт. 
 Током владавине Хенрија VIII (VIII. Henrik, 1509–1549) фор-
мирана је енглеска варијанта апсолутизма, који се умногоме 
разликовао од онога на континенту.   

� Хенри VIII joш je се за очева живота из политичких разлога верио Ка-
тарином Арагонском (Aragóniai Katalin), тeтком потоњег цара Карла V. Тим 
браком Енглеска је добила савезника против старог непријатеља, Фран-
цуске. Брак Хенрија VIII и Катарине Арагонске ускоро сe покварио, јер умес-
то жељно очекиваног сина добили су кћер. (Касније названа Марија Ка-
толичка.) Краљ је желео развод и обратио се папи, који је у изузетним 
случајевима могао поништити светињу брака. Међутим, Рим – на протест 
Карла V – није дао дозволу за развод. 

АНГЛИКАНСКА ЦРКВА И ПРЕДУЗЕТНИЧКО ДРУШТВО 
Пошто папа није дозволио развод, у мају 1533. године мимо 
свих обичаја Хенри VIII и парламент изгласаше закон: Енглес-
ка се отцепљује од Рима, а глава англиканске цркве постаје 
енглески краљ.

Хенри VIII, слика Ханса Холбајна Млађег (ifj. 
Hans Holbein, 1540)
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 Англиканска црква је доста тога преузела из Калвиновог 
учења, али је сачувала католичку литургију и црквену орга-
низацију засновану на бискупијама. 

� Чиновници и угледна приватна лица морали су положити заклетву да 
признају краља за црквеног поглавара. На ту заклетву само мали број служ-
беника краљевског двора није пристао. Међу њима је био и канцелар и из-
врсни хуманиста Томас Мор (Thomas More), кога је Хенри VIII 1535. дао по-
губити. Већина друштва се без проблема прилагодила новој ситуацији. 

 Англиканска црква је ускладила интересе државне власти 
и интересе оног слоја друштва, који је пошао путем капита-
листичког развоја. Продаја манастирских добара богатила је др-
жавну касу, тј. (краљевску) ризницу, а племићи су куповином до-
били земљишта за узгој оваца. 
 Полет енглеске текстилне индустрије и све већа потражња ни-
зоземске текстилне индустрије за вуном одговорао је том слоју. 
Цена вуне се током XVI столећа повећала захваљујући револу-
цији цена. Племство то није хтело изоставити. Племићи преду-
зетници су били заинтересовани за развој овчарства, за до-
бијање пашњака. Ограђивања су постала сва чешћа. 

� Ради проширивања испаше за овце од XIV столећа је већ практикована 
метода одузимања заједничких сељачких пашњака и ораница. Ограђивање
сељачког земљишта (експроприсање) зато је ишло лако, јер су сељаци до 
тада углавном већ били закупци и није их штитило феудално право. Већи-
на сељака која је, изгубивши земљу, оставши без посла–постала је најамни 
радник. То није ишло лако него уз огромну друштвену тензију и немире. 

АПСОЛУТИЗАМ У ЕНГЛЕСКОЈ У острвској држави власт није 
сматрала неопходним укидање традиционалне сталешке управе. 
Делимично капитализирано друштво подржало је владара у
централизаторским тежњама, јер је схватило да апсолутизам 
одговара даљој капитализацији. У Енглеској је задржан парла-
ментарни систем. Енглески владар није морао држати јаку и 
скупу војску, јер су државу штитили море и флота. 

?  У чему се разликује развитак средњовеков-
не Енглеске од развоја осталих западноевроп-
ских области?

„Ако се краљ Хенри и његови помагачи, следбе-
ници ... не повинују нашим опоменама и жељама, 
онда ћемо ми свом својом апостолском влашћу 
... краља Хенрија, његове помагаче, присталице, 
саветодавце и целу његову свиту ставити под ве-
лику екскомуникацију.”
Була папе Павла II (II. Pál) о екскомуникацији 
Хен рија VIII, 1535. године

Прогон и погубљење католика у Енглеској 
(бакрорез из XVI столећа)

? Када је вуна посталa енглески извозни арти-
кал? 

„У великој хали
Стајало је двеста разбоја.
И двеста људи марљиво
На њима радило. 
Поред сваког, дете мало
Чунак мења.
Недалеко од њих весело певајући
Сто жена гребеном вуну чешља. 
Поред је друга хала
Где станује двеста девојчица.
Црвена сукњица им је до пода,
Повезача им је бела. ..
Ове лепе девице не ленчаре,
Него вретено хитро врте.”
Песмица – у оригиналу испевана у осмерцу и 
парном римом – из XVI века приказује једну сук-
нарску мануфактуру у Енглеској 

? Који процес рада упознајемо и шта каракте-
рише организовање рада? Како се говори у пес-
мици о дечјем раду?

? Шта је значила изрека Томаса Мора: „Енглес-
ку ће појести овце”.
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ЕНГЛЕСКА И СВЕТСКО ТРЖИШТЕ За време владави-
не Елизабете I (I. Erzsébet, 1558–1603) настојања предузетнич-
ког слоја и интереси државне власти и надаље су се поклапале. 
Пажња краљевске власти је усмерена према морима и оке-
анима и сарадња са велетрговцима и пиратима се показала веома 
уносном. Тада су те две „работе“ доносиле највише добити. 

� Енглеска је тражила све већи удео у светској трговини. Укључила се 
у трговину робљем, којим су до тада пословали Португалци. На Север-
ном мору заједно са Холанђанима трајно су потиснули трговину немач-
ке Ханзе.

 Краљевска власт је имала удела из трговине путем додељи-
вања такси и монопола разним предузетничким групама, само 
су они имали право трговине појединим артиклима, у неким об-
ластима.

� Узроци цветања пиратства могу се тражити у шпанском пустошењу 
Низоземске. Енглеско тржиште је шпанска и португалска блага раније наба-
вљало из Антверпена. Када су Шпанци разорили Антверпен (1576), Енгле-
зи су морали другим каналима набављати робу. То је, међутим, осујећено 
погоршаним енглеско-шпанских односа.
 Плен пиратских експедиција које је и држава подржавала – делили 
су ризница и пирати. Дешавало се да пиратски подухвати Џона Хокинса
(John Hawkins) и Френсиса Дрејка (Francis Drake) буду уноснији него што 
је годишњи приход острвске краљевине. Пирати су основали Вирџинију
(Virginia), прву северноамеричку енглеску колонију (1584). 

НАПАД ШПАНИЈЕ НА ЕНГЛЕСКУ Шпански краљ Филип II,
позивајући се на родбинске везе и на пружање помоћи католич-
кој господи, са благословом папе, године 1588. покренуо је по-
ход на Енглеску. Флота од 130 брода – звана „непобедива арма-
да” је, међутим, претрпела грдан пораз. Десеткована Армада 
намеравала је утећи водама Шкотске, па Енглеске, али јака мор-
ска олуја их је сасвим докрајчила. Половина шпанских бродова, 
заједно са посадом је уништена – сa око 10.000 људи који су слу-
жили на ратним бродовима. 

Нaкoн пoбеде дошло је до интензивног развитка енглеске 
привреде. (О томе ћемо више сазнати из 36. лекције.)

ФРАНЦУСКА СПРЕМНА ДА СЕ ПРИКЉУЧИ Француско 
краљевство је изгубило рат од Хабзбурга, који је вођен за кон-
тролисање Италије и изостало је из непосредне користи великих 
географских открића. 
 Развој француске државе је имао велике ресурсе тиме што су 
малтене нестали великашки и прелатски саветодавни органи, 
а место њих је настао образовани службенички слој. А то се 
може захвалити томе да су се уреди и звања куповала. 
 У Француској су и грађани могли постати земљопоседници. И 
за племство и за богате грађане закуп државних пореза значио 
је уносан посао. Многи су били заинтересовани за јачање монар-
хије. Централну власт су, међутим, средином XVI столећа рас-
тројили верски ратови.

ВЕРСКИ РАТ У ФРАНЦУСКОЈ У Француској се брзо шири-
ла калвинистичка струја реформације. Међу католицима и фран-
цуским калвинистима (хугеноте) Катарина Медичи (Medici 
Katalin), удова мајка краљица, покушала је успоставити равно-

Елизабета I (Marcus Gheeraerts, слика са краја 
XVI века). Краљица се никада није удала. Увек је 

наглашавала: Она је верена Енглеском.

?  Одакле је позната следећа изрека: „Гусари 
су добри трговци?”

„Господ је дигао ветрове и таласе, 
И распрши све моје непријатеље.” 
Песмица коју је у част велике победе над шпан-
ском армадом срочила Елизабета I

? Сакупи податке који говоре о томе да се у 
енглеском друштву у XVI и XVII веку добро жи-
вело.

?  Потражи у књизи Историја Француске (Roger 
Price: Franciaország története) колики је био број 
становника средњовековне Француске?
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вежу. Њихове позиције је намеравала слабити тако што је своју 
кћер Марго Валоа (Valois Margit) удала за калвинисту Анрија Бур-
бонског (Bourbon Henrik).

� Калвинисти су изградили јаке позиције на југу државе, између оста-
лог под вођством Анрија Бурбона од Наваре. (Навара је тада била мала 
краљевина на северу Иберијског полуострва.) Анри Бурбон је био не-
посредни потомак француског краља Луја IX Светог. 

 Католичка странка, односно краљичин двор, за обрачун са ху-
генотима одабрао је дан венчања младог краљевског пара. Тада је 
у Паризу боравило мноштво хугенота. У Вартоломејској ноћи, 
24. августа 1572, католици су масакрирали 30.000 људи.

ИЗГРАДЊА АПСОЛУТИСТИЧКЕ МОНАРХИЈЕ У ФРАНЦУ-
СКОЈ Анри IV Бурбонски (IV. Bourbon Henrik, 1589–1610), по-
знат по верској толеранцији и државничкој мудрости, (1593) ради 
опстанка Француске, чији је већи део становништва исповедао ка-
толичанство, прешао је из калвинизма у католичку веру. 
 13. априла 1598. издат је Нантски едикт, који је регулисао 
односе између католика и хугенота у Француској. Едикт је про-
тестантима – додуше са ограничењима – дозволио слободу ве-
роисповести. Краљев талентовани главни министар Сији (Sully) 
успешно је решио финансије. 

Током владавине Луја XIII (XIII. Lajos, 1610–1643) чинов-
нички апарат је изграђен и у унутрашњости државe. Апсолу-
тизам је потиснуо сталешку скупштину, која од 1614. –следећих 
175 година–и није сазивана.
 Краљ слабе воље је краљевску управу поверио амбициозном 
прелату Ришељеу (Richelieu, 1585–1642), који је 1624. као први 
министар пуновласно решавао задатаке. Ришеље, ако је тре-
бало, употребио је и силу – и против сталежа и против протеста-
ната.
 Француска, која је видно ојачала, водила је активну спољну 
политику. Њен првенствени спољнополитички циљ био је сла-
мање хабзбуршке моћи.

1. Колико се специфичности енглеског апсолутизма могу тумачити ранијим развојем Енглеске, а колико улогом коју 
је та држава играла у XVI веку на светском тржишту? 

2. Зашто је у Француској могао настати апсолутизам, упркос томе што је привреда те државе била слабо раз-
вијена?

3. Упореди међународни положај Енглеске и Француске на прекретници XVI и XVII века.

„Такође је дозвољено следбеницима реформи-
сане вере да слободно исповедају своју веру, 
ова пракса нека се настави у свим градовима 
и у свим местима где је њихова вера одобре-
на и где су је јавно исповедали у разним слу-
чајевима.”
Из Нантског едикта Анрија IV, издатог 1598. 

„Могу рећи да спољни савезници нису били до-
вољно уважавани, приватни интерес је био пре-
тпостављен државном; дакле достојанство 
краљевог величанства тако је понижено и тако 
је било удаљено од онога што је требало пред-
стављати, грешком оних, који су имали главну 
реч у вођењу послова Вашег Величанства да се 
оно (владарево достојанство) није више дало 
препознати.”
Ришеље (Richelieu) о поновном успостављању 
угледа државне власти

Дворац у Блоау (Blois), дом Анрија Гиза (Guise Henrik), нетрпељивог вође 
француских католика
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34. Апсолутизам или сталешка 
разједињеност? 

Источна и средња Европа, односно, 
Балтик у XVI и XVII веку

ЗАЈЕДНИЧКЕ ЦРТЕ У ПРИВРЕДНОМ И ДРУШТВЕНОМ 
РАЗВОЈУ На приферији западне Европе налазиле су се државе 
које су прешле различити пут историјског развоја. Заједничке осо-
бине су им биле развијеност привреде, која није достигла западно-
европски ниво, нарочито ако се посматра индустријска производња. 

Крајем XV и почетком XVI столећа због престројавања на 
светском тржишту и пораста броја становништва у западној Ев-
ропи повећана је потражња за производима (пшениша, вино, 
стока, дрво, катран и неке друге сировине) са тих простора. Цена 
наведених производа брже је расла и од цене индустријских про-
извода. Конјунктуру је најбоље искористило племство, које је 
и у политичком животу играло водећу улогу.

� Племство је у почетку долазио до пољопривредних производа путем 
својих кметова. Иако су дажбине у новцу биле уобичајене – властелин је 
деветак опет захтевао у натури. Властелинско газдинство, тј. мајур пош-
то није располагао слободном радном снагом кулуком кметова је обрађи-
ванo. У конкуренцији произвођача из паланки и редова сељаштва племић 
је настојао да стекне трговачке повластице (нпр. ослобађање од царина). 
Промене су у државама Источне Европе довеле до погоршања положаја 
зависног становништва: повећане су кметовске дажбине, и појачане ли-
чне стеге. Неки властелини су ограничавали слободу кретања својих кме-
това.

МОСКОВСКА ВЕЛИКА КНЕЖЕВИНА ПРЕРАСТА У РУ-
СИЈУ Иван III Велики (III. Nagy Iván, 1462–1505) коначно je ос-
лободио Московску велику кнежевина од татарског јарма: отка-
зао је плађање данка. Овај одлучан потез није повукао за собом 
одмазду, јер је Златна хорда под ударима кримских татара била у 
стању распадања. Русија је кренула путем уједињења. Пошто је 
јединство настало оружаним путем, то је довело до формирања 
својеврсног кнежевског апсолутизма. 

� Иван III лишио је Новгород самоуправе (1478) и погубио већину новго-
родаких бољара и трговаца. Владар је бољаре – војничко племство, које је 
било поносно на своје племићко порекло и велепосед – покушаo и на дру-
гим пољима да одстрани из власти. При извршавању одлука ослањао се 
на помешчике, слој који је био веран централној власти. Помешчики су за 
војничку службу од владара добили земљишни посед. Сељаци су трпели од 
великих дажбина. А отежана је и дозвола за слободном сеобом, која беше 
сељакова једина одбрана. Донет је закон да сељак само недељу дана пре 
и после новембарског Ђурђевдана може напустити свог феудалца, ако је 
– предходно наравно намирио све дажбине. (1497). 

 Московска велика кнежевина је припојила себи остале удеоне 
кнежевине. Нованастала Русија се на западу граничила са Швед-
ском, Литванијом, на истоку и југу са Кримским канатом (Krími 
Kánság), наследном државом ослабљене Златне хорде. 

УСПОН ШВЕДСКЕ Године 1523. Швеђани су се са својим гу-
вернером Густавом Вазом (Gusztáv Vasa) ослободили данске 

Икона из загорске лавре, из 1410. године. За 
време слабљења татарског јарма руска цркве-
на уметност је изградила сопствени „имиџ“. Ико-
нописац Андреј Рубљов извршио је велик утицај 

на потоње сликаре.

„О праву сељака на отказ. Сељак може да се 
пресели из једног среза и други, из једног села у 
друго село, годишње једном, и то недељу дана 
пре јесењег Ђурђевдана, и једну седмицу након 
тог празника. […]
Ако се неки (сељак) тужбом обрати бољару, тај 
нека га не одбије, већ да свима правилно суди, 
ако је то у његовој надлежности. Ако случај не 
припада њему, нека то саопшти великом књазу, 
или онога ко се жали (panaszos) нека (бољар) по-
шаље ономе под чије надлештво тај случај при-
пада.”
Из законика Ивана III (1497)

?  У ком погледу закони регулишу живот сељака?
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надлежности и под вођством новонастале династије организо-
вали самосталну краљевину. Oн jе повећао краљевску власт, лу-
теранску веру прогласио државном вером. Цело друштво се 
постројило иза краља: на државним саборима учествовали 
су и представници сељаштва, које је уживало велике слободе. 
Шездесетих година XVI столећа Швеђани су након дуготрајног 
рата извојевали победу над Данцима и над ханзеатском флотом. 
И тако су постали – заједно са Пољацима – господари балтич-
ких лука. 

Успон Шведске се одиграо током владавине Густава Адол-
фа II (II. Gusztáv Adolf, 1611–1632). Нa челу државне управе – 
као и у осталим развијеним државама Европе – стајао је главни 
министар. Краљ, иначе сјајних војничких способности, бавио се 
углавном војним пословима. У Шведској је од 1621. године сеља-
цима наметнута обавезна војна служба. 

ПОЉСКА У XVI И XVII СТОЛЕЋУ Литвански владар, који се 
1386. примио хришћанство, крунисан је за пољског краља под 
именом Владислав II (II. Ulászló). Он је основао династију Јаге-
лонаца, која је владала све до 1572. Пољска је у XVI веку била 
водећа сила источно-средњоевропске регије. Казимир IV (IV. 

Краљевски савет, тзв. сенат – његови чланови су 
били црквени великодостојници и угледни светов-
њаци – они су сачињавали горњи дом пољског 
сејма. У доњем дому су заседали представни-
ци средњег племства. (Дрворез из једне књиге о 

Пољском краљевству, из 1570) 

? Присети се конфликта Ханзе и балтичких др-
жава.

„Неће започињати рат или општи устанак без до-
зволе свих сталежа Сејма [пољски државни са-
бор] …”
Из пољског закона, донетог 1573, који ће оста-
ти на снази два столећа

„Сигурна је и осведочена чињеница да краљева 
личност сама у свим стварима не може удовољи-
ти, (...) дошло би до немира, а круна у опасност. 
Зато установљавамо, и то право вечито хоћемо 
да одржимо, да се на сваком редовном сејму иза-
бере шеснаест особа из крунског савета […] во-
дећи рачуна о њиховој личности и достојанству, 
и општој слободи.”
Члан из тзв. Articuli Henrici (1573), који је остао 
на снази до треће поделе Пољске (1795) 

? Шта садржи дати одломак?
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Kázmér, 1447–1492) 1466. године присилио је Немачки витешки 
ред да преда град Дањциг (Gdansk).
 Године 1569. дошло је до стварног уједињења пољске и ли-
тванске државе, које су до тада биле само у персоналној унији. 
Почетком XVII столећа, међутим, Пољска је брзо изгубила 
статус велесиле. Држава, која је доскора освајала нове терито-
рије, сада је морала да се брани од суседа. Пољску краљевину је 
са југа угрожавало Османско царство, са истока Русија, са севе-
роистока Шведска, а са севера Изборна кнежевина Бранденбург 
(Brandenburgi Nagyfejedelemség). 
 Слабљењу пољско-литванске краљевине допринеле су њене 
политичке институције. Власт је прешла у руке сталежа. 

� Владар изабран за краља није могао донети никакву одлуку без са-
гласности сталешке скупштине. Доњи и горњи дом пољског сталешког са-
бора деловао је по следећем принципу: ако само и један племићки по-
сланик гласа против, тиме се може осујетити усвајање одлуке. (То је био 
чувени: liberum veto.) Функционисање државе је понекад онемогућено због 
унакрсних интереса племства. Пољска је у то време била сталешка кон-
федерација, република племства. Јединство пољске нације је одгођено за 
још неко време. 

РУСИЈА У XVI И XVII ВЕКУ За време владавине Ивана IV 
Грозног (IV. Rettegett Iván, 1533–1584), унука Ивана III, даље јача 
централна власт у Русији. 
 Иван IV, који је први понео царску титулу, није „подносио” 
наследнe племићке поседе, ни самоуправе, биле то грађанске 
или племићке.
 Његова воља је спровођена путем реорганизоване војске, чији 
су одреди: стрелеци сејали страх. 

� Цар је у централним областима државе конфисковао бољарске посе-
де и поделио их међу помешчикима, које су по поседу називани: опричњи-
ци. Опричњици су били одани цару. Из њихових редова су именовани чи-
новници, који су имали важну улогу у судству и убирању пореза. 

Владавина Ивана IV уназадила је развој градова. Ни црква није била по-
штеђена немилосрдног терора. Митрополита, првог човека руске право-
славне цркве, који је подигао глас против великог крвопролића, цар је дао 
погубити. Стање сељаштва се погоршало. Царски укази су из године у го-
дину забрањивали сеобу на јесењи Ђурђевдан.

За време владавина Ивана IV Русија је проширила своје 
границе. Царска војска је 1581. заузела од Монгола град Сибир 
(Szibir), по коме је потом цела североруска Азија названа Сиби-
ром (Szibéria). Међутим, излаз на Балтичко море није обезбеђен 
ни након вишедеценијских борби против пољско-шведског 
савеза. Руси нису стигли ни на приобаље Црног мора. У томе их 
је спречио Татарски ханат, који је био у вазалном односу према 
турском султану. 

ДОЛАЗАК РОМАНОВИХ НА ПРЕСТО Са наследни-
ком Ивана IV изумрла је династија Рјурика (1598). Државу 
су слабиле борбе за престо и сељачки устанци. Ово је раз-
добље цара Бориса Годунова (Borisz Godunov), који је био та-
лентован, али је на престо дошао без правне основе. Смут-
но доба су Пољаци хтели искористити за освајања, довођењем 
свог претендента Дмитра Лажног (Ál-Dimitrij) на престо. 

Када су Пољаци заузели Москву (1610), скоро цело руско 
друштво се дигло против завојевача. Представници црквe, боља-

Иван IV Грозни (непознати сликар из XVI сто-
лећа)

? Какве важне привредне и друштвене проме-
не су се дешавале у Европи за време владави-
не Ивана IV?

? У чему се разликује развој Русије од запад-
ноевропског? Које су карактеристике руског ап-
солутизма? 

„Драга Сестро Наша, наредите трговцима на ве-
лико и свима који се баве трговином да дођу у 
наше земље, у све наше луке ... како стоји у по-
вељи дозволе од раније.”
Иван IV Елизабети I (1581)

? Како су владари ословљавали једни друге? 
Шта одражава та формула?

? Ко су били Козаци? Које су били вероиспо-
вести?
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ра и градског становништва сазвали су сабор, на ком је за вла-
дара изабран Михаил Романов (Romanov Mihály, 1613–1645). 
(Владавина династије Романов трајала је све до 1917. године). Цар 
Михаило се нагодио са Пољацима и Швеђанима, и са минима-
лим територијалним губитком стабилизовао ситуацију у Русији. 
 Настављена су руска освајања. Пољска је 1654. морала пре-
пустити Русији украјинске области, источно од Дњепра. Јер 
су се Козаци, који су до тада били под пољским надлештвом, по-
бунили и потражили помоћ од Руса. 

ПОКУШАЈ ПЕТРА I ВЕЛИКОГ ДА РУСИЈУ ПРИБЛИЖИ 
ЗАПАДУ Из руских историјских традиција произилазило је, да 
су реформисти насилним путем покушавали отклонити исто 
ријски заостатак. Први представник ове политике био је Петар 
Велики (I. Nagy Péter, 1689–1725). Смело се окомио на азијат-
ске обичаје (као што су били хареми бољара), забранио је но-
сење кафтана и пуштање браде. Државну управу је настојао да 
централизује, а да чиновнике стручно оспособи. Увео је мер-
кантилизaм у економској политици. Из иностранства је пози-
вао на хиљаде мајстора је у Русију. (У манифактурама су, међу-
тим, радили кметови.) 
 На обали Балтичког мора–на некада мочварном простору – из-
градио је нову престоницу: Санкт Петерсбург (Szentpétervár), 
који је постао капија Русије на Запад. Успостављање економских 
и културних веза – између Русије и Запада – такође је заслуга 
Петра I. Друштвенополитички развој Русије је убрзан. 

Петар Велики је водио крваве ратове за освајање лука на 
топлим морима. У тим борбама је понекад трпео болне поразе. 
Године 1700. код Нарве (Narva), иако је располагао десетостру-
ко већом силом, доживео је пораз од шведског краља – још тако-
рећи дечака – Карла XII (XII. Károly). А године 1711. oд Турака. 
Али срчаношћу, која га је красила, реорганизовао је и модерни-
зовао своју војску. У битки код Полтаве (Poltava, 1709) Петар је 
успео уништити шведску војску – исцрпљену од хиљадукиломе-
тарског марша. Цар је коначно постигао свој циљ: освојио је ис-
точно приобаље Балтичког мора. 

ДУНАВСКА МОНАРХИЈА ХАБЗБУРГА Након 1526. форми-
рана је тзв. „дунавска монархија Хабзбурга“. Оставком Кар-
ла V оштро су одвојене територије којима је управљала аус-
тријска грана Хабзбурга (од шпанске гтане). Припадаше им 
државе чешке круне, остаци Угарске и аустријске наследне 
покрајине. Друштвена организација тих области била је шаро-
лика због различите прошлости и традиције. Централизаторска 
настојања хабзбуршких владара наилазила су на јак отпор.
(Хабзбурги су морали да се боре са десетак сталешких скупшти-
на.) 
 Фердинанд I и његови наследници, међутим, нису се хтели 
одрећи јединствене државне управе.

� Надлежност бечких дворских уреда проширена је на целу територију 
„дунавске монархије“. О важнијим питањима спољне и унутрашње полити-
ке одлучивало се у Тајном савету. Место у том органу, имали су владаре-
ви поверљиви људи, углавном правници. Поседе ризнице и остале изворе 
царских прихода надгледала је Дворска камарила. Тај уред је био задужен 
и за финансирање војних послова. Горенаведена два централна уреда ад-
министрирала је Дворска канцеларија. То тело је истовремено имало уло-

Руски цар Петар I (1689–1725). Карактеришу га 
велика физичка снага, разборитост ума и пре-

галаштво

„И уколико дође странац у Русију, са славним а 
код нас непознатим занатом, треба му дати кућу, 
и просторију где може десеторицу да обучава ... 
и мора се склопити строги уговор са њим да ће 
своје питомце марљиво, пред њима ништа не 
кријући, подучавати ...
У све гуверније треба послати по неколико људи 
из математичке школе да ... децу племића и сит-
них чиновника подучавају у аритметици и геомет-
рији и да их могу кажњавати тако, да им дотле не 
дају женити се док не заврше ту школу ...“
Из уредбе Петра Великог

? „Ученик сам коме требају учитељи” – нагла-
шавао је Петар Велики. Где је све ишао на сту-
дијска путовања и какве занате је учио? 

? Где се налази Полтава? Како је шведска 
војска доспела до тако удаљеног ратишта?

? Које титуле су носили хабзбуршки владари у 
XVI веку?
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гу и у вођењу дипломатских послова, односно при убирању пореза, чију 
суму су предложили сталежи. Централни орган војне управе био је Двор-
ски ратни савет. Преко изасланих комесара тај уред је одржавао дипло-
матске везе са Турцима. 
 Централизација је, међутим, донела само полурезултате. Вла-
дари су због недовољних материјалних средстава били при-
нуђени на сарадњу – на средњем и најнижем нивоу државне 

1. Зашто није ојачао апсолутизам у Пољској и у дунавској монархији Хабзбурга? 
2. Зашто је руски цар могао изградити неограничену власт? У чему се разликовала његова држава од западноев-

ропских апсолутизама?

„... црквену и мирску господу, прелате, бароне, 
племиће, слободне градове, све сталеже Угар ске 
у својим слободама, законима и привилегијама, 
што стекоше за време древних светих краљева, 
очуваћемо и одржаћемо.”
Цитат из крунидбене заклетве хабзбуршких 
владара. Услов за крунисање је било признавање 
сталешких привилегија. Моћ Хабзбурга су нај-
више ограничавали угарски сталежи

35. Престројавње у XVII столећу 
(Тридесетогодишњи рат и 
Рат за шпанско наслеђе)

ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИ РАТ (1618–1648) Хабзбуршки влада-
ри су и противреформацију користили у циљу централизације. 
Насилне акције католичке цркве, потпомагане војском, довеле су 
до унутрашњег усијања. Ово стање су искористили непријатељи 
Хабзбурга. Сталежи супротстављени Хабзбурзима и мешање 
страних сила довели су до рата европских размера. 

� КОНФЛИКТИ НЕМАЧКИХ КНЕЖЕВА Немачки кнежеви су будно водили 
рачуна о реализацији Аугзбуршког верског мира. Протестантски кнежеви су 
организовали Протестантску унију (1608), а католици Католичку свету 
лигу (1609). Оба савеза су поседовала самосталну војну моћ.

ПОКУШАЈ ОСАМОСТАЉИВАЊА ЧЕШКЕ Фердинанд II (II. 
Ferdinánd, 1619–1637) се на веома груб начин прихватио потиски-
вања протестантизма. Његова настојања су чешки сталежи одби-
ли већ након избора за чешког краља (1617). Заверени племићи 
су 23. маја 1618. избацили кроз прозор прашке тврђаве два цар-
ска саветника, које су сматрали заговорницима екстремног като-
личанства (дефенестрација).

Чешки сталежи су изабрали новог владара – вођу Протес-
тантске уније Фридриха, пфалачког изборног кнеза (Frigyes 
pfalzi választófejedelem), али су се разочарали у западноевроп-
ске протестанте, који им нису пружили помоћ. Католичка лига 
и царева војска је 8. новембра 1620, поред Прага, у бици код 
Белог брда (Fehérhegy), до ногу потукла трупе чешких стале-
жа. Идеја одвајања Чешке од Римско-немачког царства доживе-
ла је пораз: држава је за следећа три века изгубила своју самос-
талност. Сталешка самоуправа је укинута. Чешка је постала 
једна од наследних покрајина Хабзбуршке царевине. 

Наоружани војници, учесници Тридесетого-
дишњег рата
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ПРОШИРИВАЊЕ РАТА Догађаји у Чешкој широм Европе до-
вели су до одбојности према Хабзбурзима. Угрожени немачки 
протестантски кнежеви су помоћ потражили ван граница цар-
ства. Прво су за савезника приволели Данску, па и Шведску.
Хабзбурзи су се уздали у војну помоћ Шпаније и Баварске. Рат 
је попримио европске димензије када су Французи у сарадњи 
са Енглезима и Холанђанима ступили у противхабзбуршки 
табор (1625).
 Савезничка војска Хабзбурга победила је Данце (1629). Њом 
је командовао Албрехт Валенштајн (Albrecht Wallenstein), тален-
товани војсковођа немачког порекла, родом из Чешке. Али по-
том је шведски краљ Густав Адолф заузео већи део Немач-
ке. Када је у одсудној битци код Лицена (Lützen, 1632) Густав 
Адолф погинуо, снаге су опет изједначене. Да Швеђани не би 
склопили мир са Хабзбурзима, Французи су се (од 1635) отво-
рено умешали у рат. Уласком Француза у рат пораз Хабзбур-
га је постао неминован. 

ВЕСТФАЛСКИ МИР Рат је завршен потписивањем Вестфал-
ског мира године 1648. (Мировни преговори су вођени у више 
градова Вестфалије.) Вестфалски мир је у ствари значио пораз 
Хабзбурга и победу Француза. Поново су потврђене одредбе 
Аугзбуршког верског мира, али много значајније су биле тери-
торијалне промене. Француска је добила Алзас (Elzász). Тако су 
Французи државну границу проширили до Рајни. (С тим је оства-
рена тежња да се дође до природних граница.) Цар Фердинанд 
III (III. Ferdinánd) морао се помирити дa је Римско-немачко цар-
ство – у име „немачке слободе” – распарчано у 350 немачких 
држав(иц)а. Њихови владари су водили самосталну спољну по-
литику. Миром је коначно призната самосталност Швајцарској и 
Холандији. Шведска је искористила своје ратне успехе: добила 
део Помераније и неке важне балтичке луке. 

Страхоте рата (савремени летак). Тридесетогодишњи рат је донео до тада незапамћено пустошење у (Западној) Европи

„Да, све војводе и кнежеве, све њих морам учи-
нити непријатељем, по царевој вољи.”
Изјава генерала Валенштајна 1629.

„А за то време краља је ранио неки несрећни ме-
так, лева рука му беше сва прострељена, због ја-
ког крварења издала га снага ... за несрећу про-
нашла га је чета царских коњаника, која га са два 
друга метка – једним у главу, а једним у тело–сас-
вим усмртила, и не препознајући га, оставише 
(непријатељског владара) на бојишту.”
О смрти Густава Адолфа (1632) из дела немач-
ког историографа Филипа Богислава Чемница 
(Chemnitz Bogislav Fülöp) 

?  Покажи у историјском атласу најважније про-
мене након вестфалског мира. Који будући кон-
фликти „су кодирани“ тим мировном уговором? 
Да ли данас постоје у Европи неке државне гра-
нице које су зацртане тим миром?



158

ФРАНЦУСКА У ДОБА ЛУЈА XIV Луј XIV (XIV. Lajos, 1643–
1715) дошао je на престо, кao петогодишњи дечак у јеку теш-
ких унутрашњих превирања. Грађанство, дажбинама угњетавано 
сељаштво и „старо” племство – кренуло је у напад против апсолу-
тистичке државне управе. Мазарен (Mazarin), талентовани држав-
ни министар, успешно је решио проблем. Плебејце и произвођаче 
ситне робе успео је одвојити од грађанства, и тако ове ослабити. 
И њих и феудално племство потом је присилио на компромис. 

МЕРКАНТИЛИЗАМ Један од најталентованијих краљевих ми-
нистара, Колбер (Colbert) био је трговачки син. Економска поли-
тика коју је он израдио назива се меркантилизам. (Економско-
политичко схватање је одржавало интересе трговачког капитала. 
То раздобље – у периоду од XV до XVII века – претходило је епо-
хи индустријског капитализма. Меркантилизам се огледа у томе 
што је извор богатства неке државе у нагомилању новца. Меркан-
тилисти су се залагали за превласт извоза (робе) над увозом.)
Mеркантилисти су настојали да племените метале привуку у др-
жаву, а одлив да онемогуће. У Француској тада још не постоји 
банкарско-кредитни систем, као у Холандији. За крвоток привре-
де преко су били потребни племенити метали, јер од њих се ковао 
новац. Колбер је увоз стране робе онемогућавао високим заштит-
ним царинама, а домаћу индустрију је помагао кредитима. У др-
жаву је позивао предузетнике и квалификоване раднике, а успео 
се докопати и неких брижљиво чуваних фабричких тајни. Мер-
кантилизам је раскинуо са привредом средњовековних градова, и 
учинио прве велике кораке ка изградњи јединственог национал-
ног тржишта, што је погодовало јачању грађанства. 

БОРБА ЗА ВОДЕЋУ УЛОГУ ФРАНЦУСКЕ. РАТ ЗА ШПАН-
СКО НАСЛЕЂЕ Луј XIV располагао је највећом и најбоље 
организованом армијом Европе свога доба.

� У организовању војних снага истакао се Лувоа (Louvois), министар 
војске. Војницима одевеним у униформу командовали су професионални 
официри. Организована је обука војних инжењера. (Тада је створена над-
моћ француске артиљерије, која се одржала до краја Наполеонових рато-
ва.) Регуларну војску је допуњавала цивилна стража. За инвалиде су ос-
нивани посебни домови. 
 Током своје дуге владавине Луј XIV готово је са свим суседним држава-
ма ратовао. Границе Француске је у свим правцима проширио. Ако и није 
успео да обнови царство Карла Великог, углед француске апсолутне мо-
нархије веома је порастао од друге половине XVII века.

 Гододине 1700. преминуо је последњи шпански Хабзбург Кар-
лос IV (IV. Károly). У свом тестаменту је за наследника одре-
дио Филипа Анжујског (Anjou Fülöp) – што је био велики ус-
пех француске дипломатије. A наслеђе беше више него огромно: 
Шпанија и њене колоније на три континента. Краљ сунце је на-
водно узвикнуо: „Пиринеји више не постоје.” Намеравао је да 
уједини Француску са шпанском империјом. 

Против претеће француске хегемоније удружили су се аус-
тријски Хабзбурзи и Холандија. Коалицији је након грађан-
ске револуције (погледати 37. лекцију) приступила и снажна 
Енглеска. Француска је из Рата за шпанско наслеђе изашла 
исцрпљена. Од коначног пораза су је спасиле њене талентова-
не војсковође. Луј XIV потписивањем мира у Утрехту (Utrecht, 
1713) морао се помирити са поделом шпанског наслеђа.

Луј XIV. „Држава, то сам ја.” Воштана фигура 
(Antoine Benoiste)

„Господине грофе, оснивање чипкарских ману-
фактура за Француску је од велике важности. За-
лажући се за дотробит свог народа, ja сaм дужан 
донети мере предострожности, против довијања 
оних трговаца који су навикли да за израду чип-
ке дају овлашћења Венецији. […] Желим, да им 
не дозволите продају оних производа који нису 
из француских чипкарских мануфактура, односно 
од њених предузетника, у циљу да сви остали тр-
говци […] буду приморани да се прикључе горе-
наведеним мануфактурама.”
Писмо Луја XIV гувернеру Седана (Sedan)

? Које карактеристике меркантилизма препо-
знајеш у писму?

? Шта се да закључити на основу извора о по-
ложају француског чипкарства? 

„Ракоцијев устанак није од споредног значаја, јер 
Францускa томе може захвалити што у Рату за 
шпанско наслеђе није претрпела пораз.”
Француски историчар Пјер Шони (Pierre Chaunu), 
1966. 



159

Филип је могао заузети шпански престо под једним условом–да 
не сме ујединити француску и шпанску круну. Тада су аустријски 
Хабзбурзи добили Шпанску-Низоземску (данашњу Белгију) и 
знатне територије у Италији. Енглезима је припао Гибралтар.
 Краљ сунце није дуго поживео након изјаловљења својих ве-
ликих планова. Државна каса је зјапила празна, измождени народ 
је десетковала глад. Луја XIV – кojи je раскош и сјај учинио де-
лом званичног државног живота – бојећи се нереда, сахранили су 
брзо и у тајности. Поремећена је равнотежа у систему. У Фран-
цуској је започет процес опадања феудалног апсолутизма. 

1. Како је на избијање Тридесетогодишњег рата утицала тежња хабзбуршких владара за централизацијом? Како 
је изгледала политичка карта Европе након Тридесетогодишњег рата? 

2. Шта је довело до распада привредне и друштвене равнотеже у француском апсолутизму?

„Опште поскупљење и несташица хлеба изазва-
ли су честе немире у свим пределима краљев-
ства ... Монсењера (Monseigneurt) тако је ос-
ловљаван престолонаследник–у одласку или у 
повратку из опере више пута је напала светина, и 
то у највећем броју жене, захтевајући хлеба. Др-
хтао је међу својим телохранитељима, који нису 
смели растерати масу, јер су се могли понадати 
и горем. Само се тако могао ослободити да им је 
бацао новац и обећавао којешта ...”
„Луја XIV ожалиле су само његове слуге, сем њих 
готово нико.” 
Одломци из „Мемоара“ принца Сен Симона 
(Saint-Simone herceg)

36. Грађанска револуција у Енглеској: 
догађаји који су претходили и избијање 

грађанског рата

ПРИВРЕДА И ДРУШТВО У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XVII СТО-
ЛЕЋА Енглеска се почетком XVII столећа са своја четири ми-
лиона становника још убрајала у другоразредну силу. Већи део 
становништва њих више од двеста хиљада људи, живело је у Лон-
дону и око престонице. Та област је тада једна од најгушће 
настањених у Европи. Густина насељености може да буде фак-
тор наглог развоја. 

� Oбогаћени трговци, банкари Ситија (City) још су „ловили” монополе, 
али множила су се и индустријска предузећа, чија типична форма је била 
„раштркана мануфактура“: предузетници су посао поверили оним сеос-
ким породицама које су због ограђивања изгубиле своја земљишта, а тиме 
и посао. На страном тржишту је квалитетно енглеско сукно постало вео-
ма тражена роба. Пуно је обећавао угљен, чија потражња се повећавала, 
и повећан је развој црне металургије. Развитак индуструје је потпомаган и 
техничким проналасцима. Ли (Lee) је пронашао машину за плетење (1589).
 Настала су прва деоничарска друштва, финансирана из приватног ка-
питала и потпомагана краљевим монополом. Имала су велику улогу у ус-
пешном обављању спољне трговине и у искоришћавању првих колонија.
Бележила су фантастичне профите, понекад и 500%. Најстарије д. д. је био 
Московско друштво, основано 1554. године. А најмоћније британско Ис-
точноиндијско друштво (1600). 

Кључ енглеског развоја лежи у капиталистичком преобра-
жају пољопривреде. Кметство је у тој острвској земљи било про-
шлост. Мањи део сељаштва – у грађанском смислу је власник 
свог земљишта, нпр. слободно га је могао продавати и наслеђи-
вати. Они постају ситне газде или обогаћени земљопоседници. 
Већи део сељаштва је лишен свог поседа и претворен у ситног 
закупацa или најамног радника. 

? Како је дошло до тога дa су енглески влада-
ри постали независни од сталешких институ-
ција? 

? Како је у Енглеској настала равнотежа између 
парламентарног система и владарске тежње за 
централизацијом?

„Било где да кренеш у капијама ћеш видети жене, 
децу и служавке да плету или гребенишу ...
Највећи део извозне робе краљевста састоји се 
од разнобојног матeријала за одећу, надаље циц, 
сукно, ћебад, коситер, вуна (чоха, бархент …) од-
носно олово, кожа итд. Утовари се у одређеним 
лукамa нашег приобаља и oдатле се транспор-
тује по свим деловима света, па се мења за дру-
ге артикле или се продаје за новац у кешу, зах-
ваљујући томе наши трговци долазе до велике 
добити и до изобиља у роби ...”
Негдашњи опис
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 О значају изгоја оваца, производњи вуне већ смо учили (33. 
лекција). Са повећавањем градског становништва и бројем ма-
нуфактура повећана је потрошња за свим пољопривредним 
производима. Богаташи који су прижељкивали још већу до-
бит исто су уперили свој поглед према селу: покуповали су или 
изнајмили земљишне поседе. Уложили су средства у побољ-
шавање земљишта и примали у службу најамне раднике.
 Племићки поседници и слободно сељаштво се исто укључило 
у робну производњу и богатило се. У многим питањима интереси 
племићких поседника, новог племства и грађана били су исти. 

КРИЗА ЕНГЛЕСКОГ АПСОЛУТИЗМА Године 1603. на престо 
je ступио Џемс I (I. Jakab) из династије Стјуарта (Stuart-ház). Син 
погубљене Марије Стјуарт (Stuart Mária) која је била у родбин-
ским везама са Тјудорима. Образовани али истодобно самоуве-
рени краљ на енглеском престолу је покушао да одигра улогу 
средњовековног делиоца милоште, с циљем да појача краљев-
ску власт. Ослањајући се на англиканску цркву, изграђивао 
је свој апсолутизам. Нарушио је крхку равнотежу насталу – за 
време Елизабетине владавине – између парламента и Тјудора. За 
време њене владавине друштвени слојеви су били заинтересова-
ни за даљу капитализацију, ради даљег јачања својих позиција. 
У рату против Шпанаца – тада још на страни круне – они су де-
ловали компактно.

Грађанство и ново племство се ослањало на парламент чији 
је делокруг и углед током Елизабетине владавине, односно ње-
них опрезних реформи, порастао. У Енглеској је тада – у прин-
цупу – било могуће да парламент узме на одговорност министре 
који делају незаконито. Парламент је имао у рукама још убоји-
тије оружје: право на изгласавање (суме) државног пореза. 

Финансијска потражња Џемса, па сина му Чарлса I (I. 
Károly, 1625–1649) парламент је више пута узастопце одбио. 
Гневни владар од 1629. није ни сазивао парламент. Завео је 
неограничено самовлашће. 

� Краљ је покушао дoћи до оних новчаних средстава која нису зависила 
од парламента. Један од покушаја је била и споменута продаја монопола. 
„Из ропотарнице” је извлачио давно заборављена феудална права и оте-
жавао купопродају земљишта. Лако је увидети да је тиме стално вређао 
слободу предузетништва. Расло је незадовољство грађанства и новог 
племства – тј. оних који су се залагали за капиталистички развој. Владар је 
посматрано из данашњег аспекта био велики покровитељ уметности, али 
штедљиве грађане је и то разјаривало. 

Политички покрети енглеског грађанства јављали су се 
у верској форми и срасли су са радикалном, калвинистичком 
струјом реформације. Умерена струја пуританаца (латински: 
purus = tiszta / чист): презбитеријанци поред потпуне личне и 
имовинске слободе захтевали су да се одстрани све из храмо-
ва што подсећа на омражену римокатоличку веру, да се уки-
не бискупска власт, а управа цркве да се повери бираним ор-
ганима: презбитерима.
  Радикалнију струју пуританаца су сачињавали индепенден-
ти (независни). Све црквене општине су сматрали самостал-
ним, и никакве људске прописе нису прихватали ако су они по 
њиховом суду били у супротности са божијим законима. Чарлс I 
немилосрдно je прогањао пуританце. 

Сељанка хита на пијацу. Цртеж сведочи о томе 
да је сељаштво, које се укључило у производњу 
робе, постало имућно. Њена одећа показује 
више сличности са племићком и грађанском 
ношњом него у Средњој и Источној Европи

„Гдe некада беше салаш и шипражје или те-
рен са неким растињем, са безвредним пашња-
ком ... сада идући овуда видех да је неплодно 
земљиште претворено у корисну ораницу, а људи 
не оскудевају ни у чему, него имају чак и на про-
дају–и маслаца и сира, и пшенице; a дoскoрa у 
свему томе и сами оскудеваше ...”
Негдашњи опис

„Торбу од књига у руку,
Пожури у школу,
Добро припази, пре него пођеш,
Папир, перо и мастило да понесеш.”
Дечја песмица из XVI века. Важан фактор 
енглеског развоја био је пораст школованости. 
Школовање сељачке деца није био редак случај

? Зашто капиталистичком развоју није у инте-
ресу постојање никаквог трговачког или индус-
тријског монопола? 

? Какав је био Калвинов став о ограничењима 
световне власти и о дужности чиновника?

„Ви на шкотски начин желите презбитерске са-
станке, али то није у складу са монархијом, као 
ни Господ са Ђаволом. Тада ће се домунђавати 
Џек (Jack) са Томом (Tom), Вил (Will) са Диком 
(Dick), критиковаће мене, свештнике моје, моју 
политику ... Ако нема бискупа, нема ни краља”– 
узвратио је Џемс I на црквеној конференцији ду-
ховнику 



161

УСТАНАК У ШКОТСКОЈ. ПОЧЕТАК РЕВОЛУЦИЈЕ Привред-
ни развој Шкотске заостајао је за Енглеском. Али њено немир-
но, усијано друштво – дух реформације – јаче је прожимало него 
јужног суседа. Шкотски племићи су своју калвинистичку цркве-
ну организацију–независну од краља, са управом која је изабра-
на од световњака – тумачили као племићку демократију. Чарлс I 
који је одрастао у Енглеској, хтео је укинути – по енглеском узо-
ру – самосталност шкотске цркве. Шкотланђани су се дигли на 
оружје за одбрану своје вере и политичке одвојености. Краљеве 
трупе су се – након пораза – срамно разбежале. Краљу је био пот-
ребан новац и војска, зато је у неприлици, у пролеће 1640. – на-
кон паузе од 12 година – сазвао парламент. 

� Енглеска је имала дводомни парламент. Аристократе и бискупи у 
горњем дому подржавали су апсолутизам. У доњем дому је ново плем-
ство сачињавало већину. Краљ је након три седмице распустио парламент 
(„кратки парламент“). Али Шкотланђани су продрли у Енглеску и Чарлс I je 
у јесен, да би могао наставити рат, поново сазвао парламент, који је засе-
дао све до 1653. („дуги парламент“).

Нето примања квалификованих радника у Енглеској у периоду од 
1583. до 1702. године. Конјунктура пољопривреде је због порас-
та цена лоше утицала на животни стандард оних који су живели 
од надница и плате

Чарлс I (1625–1649) сa супругoм. Слика је нас-
тала око 1630. године. Краљев згодан лик одра-
жава животни полет, самоувереност aли и огра-

ниченост

Лондонски Тауер (Tower). У средњем веку се-
диште енглеских краљева, касније злогласна 
тамница и губилиште. Нa нишану топова је Сити 
(City)

„Еклезија (овде црква) разликује се у дисциплини 
и литургији од свих протестантских цркава, рекло 
би се да личи на безглави ногар.”
Белешка Шамуела Келешерија (Köleséri Sámuel), 
мађарског калвинистичког проповедника o 
енглеским индепендентима

„Од упада Шкотланђана прети мања опасност 
него од самовољне владавине. Та опасност што 
је изречена пред доњим домом далеко је ... Опас-
ност о којој ћу ја говорити ту (код нас) ...”
Из говора посланика у доњем дому из раздобља 
кратког парламента 

? У предвечерје револуције какав је био поло-
жај оних који су живели од физичког рада?
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Парламент је изрекао да ће се разићи само властитом од-
луком. Краљевски патенти су незаконити, а убирање пореза без 
дозволе парламента је забрањено. Парламент је затражио за 
себе право контроле над министрима и војском. 

� Парламент је своје историјске успехе постигао помоћу лондонских за-
натлија, радника у доковима (dock-labourer), масом морнара мореплова-
ца. Град је у периоду 1640 – 1642. више подсећао на oружани логор него 
на престоницу.
 Hарод је опсадом краљевске палате изнудио хaпшење омраженог миље-
ника Стефорда (Strafford). Лорд канцелар је осуђен и пред раздраганом 
масом од око сто хиљада људи, одрубљена му је глава.

 Краљ је позвао у Лондон племиће који су му били одани, 
„кaваљере”. Oви су на улицама Лондона провоцирали пуритан-
це – који су по ошишаној коси називани „oблоглави”. Дошло је до 
крвавих сцена. Aли када је краљ лично хтео да ухапси опози-
ционе вође парламента, доживео је неуспех. Следећих дана се 
морао суочити са лондонским народом, који је био потпомогнут 
од наоружаних сељака. Тада (10. jануара 1642.) напустио је глав-
ни град и отишао на заостали север, те у Нотингему (Nottingham) 
јавно се супротставио парламенту. Енглеска се поделила у два 
табора. Ускоро је избио грађански рат.

1. Наведите компоненте привредног развоја Енглеске. 
2. Зашто је кључ енглеског развoja лежао у капиталистичком преображају пољопривреде?
3. Докажи да je у Енглеској средином XVII века апсолутизам већ изгубио своје историјско оправдање.
4. Коју улогу је имао парламент у Енглеској? Зашто краљ није могао да влада без парламента?
5. Које су верске струје постојале у Енглеској у то време? Kоје друштвене групације су представљале?

37. Грађанска револуција у Енглеској: ре-
публиканска епизода и настанак 

парламентарне монархије

ГРАЂАНСКИ РАТ (1642–1649) Странка парламента је била и 
јача и богатија. Парламент су подржавали индустријски раз-
вијени јужни и југоисточни делови државе, графовије и фло-
та. Краљ је могао рачунати само на племство неразвијених за-
падних и северних области, на ослабљену англиканску цркву и 
путем своје супруге – на симболичну француску помоћ. 
 Међутим, укидањем апсолутизма распало се и јединство пар-
ламента. Презбитеријанци, који су се ослањали на ново племство 
и имућне грађане, настојали су да се нагоде са краљем. Презби-
теријанске војсковође су доживљавале пораз за поразом. Краље-

„Да се без дозволе парламента о склапању брака 
краљеве деце не може преговарати [...] 
Да сваки члан тајног савета и сваки судија по-
ложи заклетву, чији текст ће парламент одреди-
ти […]
 Да парламентарно суђење буде проширено на 
све прекршиоце закона, налазе ли се у држави 
или су избегли; и било кога да парламент позо-
ве (пред суд), нека се појави пред парламентом, 
и нека се потчини суду парламента” 
Предлог енглеског парламента Чарлсу I, 1642

„Господ нека нас чува (тога) да посланици [сада] 
умире усхићени народ ...”
Џон Пајм (John Pym), један од вођа опозиције 

Оливер Кромвел (1599–1658): „Нема сумње, ја сам изабраник и сва моја 
дела носиће печат судбине...” Није био блистави ум, али његов поглед одаје 
одважност, а стиснуте усне јаку вољу. Грађански рат је пружио прилику да 
његове војне способности дођу до пуног изражаја
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ва добро увежбана коњица и пешадија – „белокапуташи“ – већ је 
претила главном граду. 

� Оливер Кромвел (Oliver Cromwell), представник индепендента, након 
пораза у бици код Еџхила (Edgehill) у којој је и сам учествовао са једном 
коњичком четом врбованом од сељака. тако је писао свом пријатељу: „Ваше 
трупе већином сачињавају матори, оронули најамници, пијандуре и слични 
мангупи, а у четама оних (краљеве присталице) јесу синови џентлмена ... 
Само немој да мислиш да ће ови јадни подлаци икада узети храброст да 
се ухвате у коштац са џентлменима...?”

Индепендентска струја парламента – која је заступала средње 
слојеве и сељаштво – преузела је иницијативу и под Кромве-
ловим вођством организовала „војску по новом моделу”. Вој-
ници су врбовани из редова имућног сељаштва и занатлија. Фа-
натичне пуританске борце красила је жеља за слободом и дубока 
религиозност. И међу официрима је било доста синова из наро-
да.

� Њихов слоган беше: „Уздај се у Господа и чувај барут на сувом.” Кром-
вел се овако изјашњавао: „Више волим поред себе капетана одевеног у 
грубо сукно, који зна зашто се бори и поштује то, него џентлмена који није 
ништа више само господин.”
 Борбе су се одужиле до 1648. године. Шкотланђани су се прво борили 
на страни енглеског парламента, а потом на краљевој страни. (Због кога је 
опет избио грађански рат). У најважнијим биткама – Марстон Мур (Marston 
Moor), Незби (Nasbey) и Престон (Preston), Кромвелова одлична армија је 
однела победу. Краљ је постао заточеник војске.

Након победе још више се изоштрио конфликт између през-
битеријанаца и индепендената. Кромвелов положај су отежа-
вали и левелери („једнакисти”) – нашли су присталице и међу 
војском. Левелери су представљали ситне предузетнике који су 
се залагали за потпуну правну једнакост, и мада нису јавно из-
рекли, али били су за републику. 
 Индепендентима је претила опасност да нестану између жр-
вња и наковња. Кромвел се удружио са левелерима, обуставио 
војне операције, а са победничком војском умарширао у Лондон 
(2. децембар 1648).
 Презбитеријанце су драгонери одстранили из парламента, 
остало је само 100 индепендентских посланика („крњи парла-
мент”). Горњи дом је распуштен. Чарлс Стјуарт, „тиранин, из-
дајник, убица и непријатељ домовине” осуђен је на смрт и по-
губљен. Енглеска је 1649. постала република.  
 Феудални поседи, политичка власт феудалног племства, краље-
ва самовоља–постали су прошлост. Отклоњена је препрека пред 
капиталистичким развојем, привреда се слободно могла раз-
вијати. Грађанска револуција у Енглеској тако је добила свет-
скоисторијски значај. 

РАЗДОБЉЕ РЕПУБЛИКЕ И ПРОТЕКТОРАТА (1649–1660)
Богаташи су постали још богатији, јер су покуповали крунске и 
црквене поседе. Кромвел је одлучно, понекад чак сурово кршио 
побуне левелерских војника. А на крају је ликвидирао њихову 
струју. Гушењем покрета левелера смањен је број присталица 
грађанске републике.

  
� Кромвел се окренуо против ирских побуњеника. У крвавом рату – у ком 
је становништво Ирске преполовљено – „зелено острво” је постало коло-

Борбени коњаник Кромвелове војске: „гвозде-
норебрац“. Кромвел је дао теже коње под своје 
војнике, а у тактици је примат дат тежини напа-
да, над препадом. Дисциплиновани коњаници 
врбовани из редова сељака и занатлија за вре-
ме напада су слушали команде. Добро плаћени, 

забрањена им је пљачка 

„... верске ствари и начин служења Господу неће-
мо поверити никаквој људској власти […]
[…] било кога да наговарају милом или силом, да 
служи у рату, у супротности је са нашим слобо-
дама, и зато то не можемо пренети на наше по-
сланике […]
[…] (до сада) донети закони или који ће бити тек 
усвојени важе исто за све особе, нити поседи […] 
нити чинови, нити рођење или положај не могу 
пружити заштиту …”
Из захтева левелера. (Први народни уговор, 
1647)

? Да ли су захтеви левелера више политичке 
или социјалне природе?

? Термин: „народни уговор” је алузија на једно 
будуће политичко уређење. Кoje?



164

нија енглеских досељеника. Ни Шкотска нија избегла своју судбину, мада 
слој локалних руководиоца Енглези нису уништили. 

Захваљујући војним успесима – путем политичког ује-
дињења Енглеске, Шкотске и Ирске – настала је (потоња) Ве-
лика Британија. Кромвел је јачао изградњу флоте и дао је да се 
изгласа Закон о пловидби (1651), који је довео до серије ратова 
са Холанђанима („киријаши мора”). Полако су се назирале кон-
туре будуће велесиле.
 Порастао је значај војске. Кромвел је последњих година, све 
до своје смрти (1658), као лорд протектор (гувернер) управљао 
државом. Тј. завео је војну диктатуру. 

РЕСТАУРАЦИЈА КРАЉЕВСТВА Након Кромвелове смрти
– у недостатку друштвене базе–распао се систем војне диктату-
ре. Потешкоће привредног живота, трзавице на политичкој сце-
ни, натерали су богато грађанство и ново племство да се наго-
ди са сином погубљеног Чарлса I. Они су прижељкивали „ред”. 
Када је претендент на престо обећао, да неће узимати натраг 
оне земљишне поседе, које је аристократија доспевши у те-
жак положај, 1642. продала, односно када је гарантовао сло-
боду вероисповести – 1660. крунисан je за краља, под именом 
Чарлс II (II. Károly). 

� Чарлс II а нарочито Џемс II (II. Jakab) нису извукли никакву поуку из 
судбине својих претходника. Мада власничке односе нису дирали, али су 
парламент постепено искључили из управе. То је било могуће финансијском 
помоћи француског краља Луја XIV. Енглеска је зависила од Француске, 
која је била на врхунцу своје моћи. 

 Француско савезништво је ишло под руку са отвореним като-
личким настојањима. Видевши ширење француског утицаја и 
опасност од католичанства, политички ривали и разне вероис-
повести нашле су заједнички језик. Парламент је позвао на пре-
сто Виљема Оранског (Orániai Vilmos), гувернера Холандије, 
иначе зета енглеског краља Џемса II. 

ИЗГРАДЊА ПАРЛАМЕНТАРНЕ МОНАРХИЈЕ Виљем Оран-
ски се са јаким снагама искрцао на тло Енглеске (1688). Сви су 
пожурили да му искажу почаст, а Џемс II је побегао у Француску. 

Главни правци енглеске спољне политике у дру-
гој половини XVII века

„[Енглеска] наређује да никакав производ ни 
роба ... не може да се унесе у Енглеску републи-
ку ... другим бродом, изузев на оном што ствар-
но представља својину ... грађана те републике и 
ни на ком другом броду, само на том који је влас-
ништво оних поданика ... где су (у месту те и те 
државе) наведени артикли произведени.”
 Закон о пловидби (Navigation Act)

„Племићи, џентлмени, слободни сељаци, озбиљ-
на су и велика вредност за нацију, (…) Нису ли 
ногом газили, нису ли их гледали с презрењем 
они који су следили левелере? […] Шта беше њи-
хова намера, ако не то да закупац буде слободан 
са иметком, као властелин?”
Кромвелов говор 1654. у „крњем парламенту” 

? Како размишља Кромвел о левелерима?

? Шта би значило када би закупци постали 
власници земљишта?

? Посматрајмо поново шему „Нето примања 
квалификованих радника у Енглеској у периоду 
од 1583. до 1702. год.” (стр. 161). Која узајамна 
веза постоји од педесетих година XVII века из-
међу нето примања и слабљења политичке ак-
тивности маса?

Енглеско-холандска битка у ушћу Темзе  (Temze). 
(Савремена слика.) С леве и с дес не стране – 
под тробојкама – холандски ратни бродови. У 
средини енглески бродо ви, под јаком (холанд-
ском) топовском ватром
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� Прогон Џемса II, запостављање његовог сина престолонаследника зна-
чило је нарушавање легитимност наслеђивања, која је на континенту још 
било на снази. Победио је принцип величанства народа (népfelség elve). 

Промена система изведена без крви у историографији је 
названа „славном револуцијом”. Неки историчари тај преврат 
називају „корисном револуцијом”. Усвојена су Декларација пра-
ва (1689), на чијим основама је током XVIII века у Енглеској 
изграђена уставна монархија. Стабилизација власти је погодо-
вала развитку привредног живота.

Законе је доносио парламент чији су посланици бирани на 
изборима. Војска и финансије су такође биле у делокругу пар-
ламента. Чланове владе је краљ именовао из редова оне стран-
ке, која је добила већину на изборима. Влада је била одговорна 
парламенту. Говорило се: „Краљ влада, али не управља.” Ради 

„Данас је Парламент изгласао да се из гробова 
у Вестминстерској опатији (Westminster Abbey) 
изваде лешеви „краљоубица” [Оливер Кром-
вел (Oliver Cromwell), Ајретн Бредшо (Ireton 
Bradshaw), Томас Прајд (Thomas Pride)], да их 
вежу коњима за репове и тако да их тегле до ве-
шала, тамо да их обесе, а потом да их испод ве-
шала сахране, што је мислим гнусно да се на та-
кав начин дирне у част тих јунака, иако би под 
другим околностима и заслужили то ...”
 „Чудно, али у данашње време [1667] сви спо-
мињу и хвале Оливера [Кромвел] каква је ваља-
на дела чинио; суседни владари га се и боје; a ми 
сада добисмо владара, који када је дошао, народ 
га прихвати са подмуклом љубављу, величајући 
га и радујући му се, као никоме до сада ... а тај 
владар је све то брзо изгубио. Како може један 
човек у тако кратком времену толико да изгуби, 
то је веома чудно.”
Из дневника једног присталице Стјуарта

Чарлс II сурово je казнио све „краљоубице”. 
Oсуђеници су прво обешени, па им одрубише 
главу и рашчетворише их и ишчупаше им срце. 
Међутим, најважнији закони, који су донети за 

време револуције, нису укинути 

Модел уставне монархије

Наводимо одломак из Декларације права:
 „Незаконито је без дозволе Парламента прис-
војити себи власт, да се укидају закони или 
краљевском моћи спречити вршење закона.
Незаконито је присвојити себи власт, да се неко 
ослободи поштовања закона или вршења зако-
на, како се недавно радило и изводило.
Незаконито је под изговором прерогатива без до-
зволе Парламента скупљати новац за круну дуже 
(време) или на други начин него што је одобрено 
или ће бити одобрено.
Поданици имају право слати молбе краљу, а не-
законито је прогонити и затварати молитеља.
Незаконито је без дозволе Парламента регру-
товати и држати стајаћу војску у Краљевству за 
време мира (...)
(...) Избори за Парламент треба да су слободни.
Слобода говора и расправљања у Парламенту 
не сме се спречавати, нити доводити пред који 
суд или које место изван Парламента (...)”

? Упоредимо „Bill of Rights” (Декларација пра-
ва) сa данашњим демократским уређењем. Садр-
жи ли тај докуменат више или мање? 

? Шта знаш о раду пороте на суду?
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заштите личне и имовинске сигурности постепено је изграђено–
од краља и парламента – независно судство. 
 Просперитет привреде, сврсисходно функционисање енглеских 
политичких институција подстакли су државнике са континента 
да проучавају и опонашају Енглеску. Филозофе осетљиве на но-
вине, нпр. представнике француског просветитељства, мотива-
сала је идеализована слика енглеског друштвеног преображаја. 

� Захваљујући развоју привреде животни услови су знатно промење-
ни. Аристократија је изградила велелепне дворце, али су и имућни сеља-
ци градили простране куће на спрат. Кућерци сиромашних од черпића пре-
дали су место једноставним зградама од опеке или камена. 
 Промењен је и начин исхране. Усталио се обичај: јести три пута на дан 
(доручак, ручак, вечера). Кромпир је постао популаран; пити чај, кафу, пу-
шење простало је навика широких друштвених маса.
 У одевању су се јавили нови материјали: памучна, ланена тканина и сви-
ла. На столу за ручавање на многим местима се дало видети стакло, пор-
цулан, нож и виљушка.
 Имовина је представљала највећу вредност у друштву, циљ је био: што 
више новца, новац је представљао моћ. Паралелно са општим богаћењем 
текао је и супротан процес. Неки су доведени до просјачког штапа, пали су 
у потпуну беду.

1. Како се променио однос снага између парламента у краља?
2. Зашто је Кромвелова диктатура постала неопходна? 
3. Зашто је након Кромвелове смрти дошло до рестаурације Стјуарта? Зашто се то политичко уређење није одр-

жало?
4. Шта подразумевамо под појмом „славна револуција” и који су били њени резултати?

Енглеско утврђење у Бомбају (Bombay) у Ин-
дији. Развој привреде је убрзан. Енглеска се „ха-
лапљиво“ бацила на ваневропске територије. По-
тиснула је са низ колонија Шпанце, Холанђане, 
Французе, а током XVIII столећа постаје коло-

нијална велесила

Просјакиња. Те несрећнике, који су скитали 
земљом, власти су покушале сакупити у куће 
рада (workhause), где су за слабу опскрбу били 
приморани на заглупљујући рад
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Европа на прагу новог века

(Сумирање градива)

Крајем XV и почетком XVI века Хабзбурговци су сте-
кли надмоћ у Европи. Они су своје царство повећавали 
женидбеним везама и ратовима. Француској су претили 
изолацијом, па је она на све начине покушавала да се об-
рачуна са њима. Поприште сукоба две европске силе је 
постала Италија: а победа је припала Хабзбурговцима.
 У почетку су и велика географска открића јачала 
њихову моћ. Они су били на шпанском престолу, др-
жави која је стекла колоније у Америци. Међутим, ве-
лика географска открића су покренула процес у свет-
ској привреди, који је на крају довео до слабљења 
хабзбуршке моћи. 
 На колонијама је повећана потражња занатлијских 
производа (у првом реду текстилне робе, металних ар-
тикала и оружја). Производња и трговина – због по-
раста цена – доносили су велику добит. Стари начин 
привређивања (цехови) показали су се неефикасним. 
Процес производње захтевао је за што краће време 
што више робе. У мануфактурама је извршена подела 
рада, што је довело до пораста производње. Рад у ма-
нуфактури није захтевао посебну стручну спрему. Је-
фтиним најамним радом смањене су цене производа. 
Држање мануфактура је изискивало много материјал-
них средстава, али је уложени капитал обилато враћен. 
 У западној Европи пољопривреда се брже развијала 
само тамо где су сељачки поседи били слободни (у Ни-
зоземској), или где је због узгоја оваца знатно смањен 
број ораница (у Енглеској). Зато је западна Европа 
чији је број становника био у порасту пољопривред-
ну потражњу намиривала куповином намирница из 
средње и источне Европе. Ту је конјунктура пољопри-
вреде зауставила развитак домаће занатлијске произ-
водње. То је довело до тога да је временом средња и 
источна Европа у економском смислу постала пери-
ферија Запада.
 У западној Европи предузетници, који су вешто 
обртали свој капитал, нису се интегрисали у тради-
ционалне оквире сталешког система. Њихов број, који 
се стално повећавао, узроковао је друштвене промене. 
Захваљујући променама владари су долазили до по-
требних прихода. Ти приходи више нису зависили од 
сталежа (нпр. царине, додељивања монопола, продаја 
звања). Зато су даљим јачањем централне власти уки-
нуте или потиснуте неке сталешке институције. Апсо-
лутизам се базирао на чиновничком апарату и јакој 
војсци, што је опет зависило од владара. Суверени су 
настојали да и цркву потчине државној управи. Апсо-
лутни владари су спровели територијално уједињење 
својих државна. Апсолутизам је повећао војни потен-
цијал европских сила, што је резултирало убојитим 
ратовима. Циљ је био прерасподела моћи– првенстве-

но на штету Хабзбурга.
 У XVI–XVII веку најзначајнију улогу у друштвено-
политичком животу играло је супротстављање на вер-
ској основи. Криза је код људи повећала потребу за ре-
лигиозношћу. Римокатоличка црква, која је све више 
губила религиозност, није дорасла изазову времена. 
Реформа цркве је већ дуго време била на дневном 
реду. Промене су започете у Немачкој. Тамо је хаос 
био највећи, а и царска управа је сазрела за рефор-
ме. Идеје Мартина Лутера су добро дошле кнежеви-
ма у борби са римско-немачким царем. Захваљујући 
Лутеровом иступању настала је нова вероисповест 
(евангелистичка црква). Обнова вере није завршена 
Лутеровим наступом. Унутар протестантизма–на 
Калвиновим принципима–изграђена је нова вероис-
повест, односно самостална црквена организација (ре-
форматска црква / реформати). Калвинизам је више 
одговарао грађанском начину живота. 
 Католичка црква се ухватила у коштац са реформа-
цијом, па је смогла снаге да поново успостави унутра-
шњу религиозност, дa обнови црквену организацију, 
да у први план доведе беспрекорност свог клера (Кон-
цил у Тренту). Католичанство је и вањске доживљаје 
сматрало важним, стога је подстицало развој барокне 
уметности. Наука је, међутим, постала световна, по-
чела је да се бави практичним питањима. Изучавање 
и експерименти (покус) постали су јако популарни.
 Процеси у привреди током XVI–XVII века највише 
су погодовали Енглеској, где се племство укључило 
у предузетништво. Због ограђивања слободне радне 
снаге било је на претек. Јачање државне власти било 
је у интересу друштва, које је и само пролазило кроз 
промене. Стога је у Енглеској без укидања сталежа 
дошло до изградње апсолутне монархије. Настанак 
англиканске цркве постигнут је друштвеним консен-
зусом. Енглеска је почела интензивно да гради своју 
(поморску) флоту, која јој је била преко потребна због 
разгранатих трговачких веза.
 Јединство Француске је рођено у крвавим верским 
ратовима. Капитал је овде – уместо у привреду – ула-
ган за куповину звања или земљишног поседа. Знатни 
слојеви француског друштва били су заинтересовани 
за јачање краљевске власти. У Француској су влада-
ри, тежећи апсолутизму, морали да се боре са стале-
жима. Били су приморани да изграде јаку чиновничку 
апаратуру и да држе велику војску под оружјем. До 
нових прихода долазили су увођењем меркантилизма 
у привреди.
 Апсолутизам шпанских краљева се ослањао на 
спољне изворе (богатство колонија и Низоземске), од-
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носно порезе Кастиље. Благо које је стизало из Новог 
света није допринело развоју домаће приведе, него је 
погодовало увозу робе из иностранства. Дугове шпан-
ске привреде која је била у колапсу плаћала је Низо-
земска, где је жестоко опорезивање било пропраћено 
агресивном противреформацијом, што је довело до из-
бијања ослободилачке борбе. На крају су се од Шпа-
није отцепиле само северне протестантске покрајине. 
Холандским друштвом су руководиле капиталистичке 
снаге. Нова државна заједница ускоро је постала во-
дећа трговачка сила света. 
 Промене на светском тржишту су на периферији 
западне Европе резултирале јачањем феудализма. Од 
овдашњих држава само су Шведска и Русија, која је 
успешно окончала уједињење, изградиле јак државни 
централизам. Власт руских владара није била апсолу-
тистичка монархија у западноевропском смислу, него 
је показивала сличности са источњачким деспотија-
ма. Петар Велики се залагао за меркантилизам. Цар 
је у економском и културном смислу отворио „прозор 
ка Западу“. 
 Опадањем шпанске моћи у први план је избила „ду-
навска монархија Хабзбурга“. Централизацију шаро-
лике царевине је, међутим, било немогуће спровести: 
на снази је и даље остао сталешки феудализам. Због 
овдашњих несређених прилика избио је Тридесетого-
дишњи рат, рат европских размера, чији је крајњи ис-

ход било слабљење хабзбуршких позиција. Свето не-
мачко царство (Римско-немачко царство) се распало на 
мале кнежевине. Шведска, а још у већој мери, Фран-
цуска су, међутим, ојачале. Држава Луја XIV начини-
ла је прве кораке ка изградњи јединственог национал-
ног тржишта. Међутим, у Рату за шпанско наслеђе
Француска је исцрпила свој потенцијал и Краљ сун-
це се морао помирити са поделом наслеђа. 
 Кључ енглеског развоја лежао је у пољопривре-
ди, где се пословало на капиталистички начин. Ново 
племство, тј. ситни племићи који су прешли на роб-
ну производњу, и грађанство у многим питањима су 
имали исте интересе. Они су се ослањали на парла-
мент, који је редовито одбијао захтеве – свог апсолу-
тистичког владара – за повећањем новчаних средста-
ва. Покрети енглеског грађанства јавили су се у оквиру 
реформације (пуританци, презбитеријанци, индепен-
денти). Када су се Шкотланђани, бранећи своју веру 
и политичку самосталност, дигли на оружје против 
Чарлса I, то је значило почетак грађанске револуције. 
Индепенденти, под Кромвеловим вођством, органи-
зовали су „нови модел војске“ и победили краља. На-
кон владаревог погубљења Енглеска је 1649. постала 
република. Дошло је до уједињења Енглеске, Шкот-
ске и Ирске. После Кромвелове смрти пала је војна 
диктатура и изграђена је парламентарна монархија.
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V. Угарска на размеђу двеју царевина 
у раздобљу од 1541. до 1711.

38. „Ходолтшаг” и Ердељ

УРЕЂЕЊЕ „ХОДОЛТШАГА” Османско царство се простирало 
на три континента, на Европу, Азију и Африку. Након освајања
Будима (1541) средишњи део Угарске ушао је у састав Осман-
ског царства, а Будим је постао седиште вилајета. 

На балканским и угарским просторима вилајет беше највећа 
турска војно – административна јединица. Током османских 
освајања од мађарских области биће формирано неколико вилаје-
та. Вилајети су дељени на санџаке, а ови на нахије. 
 На челу вилајета је стајао беглербег, који као знак достојанства 
има три тугра (три коњска репа на стегу). Он је носио титулу паше.
(Паша је титула високих војника и грађанских старешина у старој 
Турској, тј. у Османском царству.) Први човек будимског вилаје-
та уживао је разне повластице. Будимски паша је, ако је затреба-
ло, могао мобилисати војску „мађарског” и Босанског вилајета.  

� О важнијим питањима одлучивало је саветодавно тело: диван. Оно је 
настало по угледу на султанов саветодавни орган. [Овде: диван је влада.] У 
дивану су били окупљени руководиоци војске и главни службеници вилаје-
та. Два најважнија положаја су била кадија (судија) и дефтердар (вилајет-
ски шеф финансија). Кадије су судиле по шеријатском праву (скуп мусли-
манских верских, кривичних и грађанских закона, заснованих на Курану). 

 По паланкама и селима Ходолтшага – поред централног тур-
ског судства – радиле су и мађарске судије, они су судили према 
мађарским правним обичајима. (Hódoltság / Ходолтшаг – мађар-
ски израз за оне угарске територије које су Турци током века и по 
освојили, држали под својом управом.)  

ДАЖБИНЕ У ХОДОЛТШАГУ Дефтердар је убирао државни по-
рез, тзв. џизје или харач. Сума је износила 50 акчи (aкча = тур-
ски динар), тј. једну мађарску форинту. Тај порез је био убиран 
од немуслиманског становништва, тј. од раје. У Османском цар-
ству убирање државног пореза оправдавано је тиме да је у прин-
ципу сва земља била у султановом поседу, па тако и цела тери-
торија Ходолтшага.
 Најмаснији залогаји – богати градови – били су под непосред-
ном управом царске ризнице. Ти поседи су називани хасом, у 
ствари султановом приватном својином. Међутим, један део сул-
тановог поседа раздељен је као службени посед, турским војним, 
правосудним и ерарним службеницима. Такав службени посед су
уживале и спахије. А додељен им је за војне заслуге. Турски 
феудални посед назван је: тимар. Годишњи приход тимара је из-
носио мање од 20.000 акчи. 

Поданици су намиривали обавезе према својим феудалцима 
и држави. Раја је спахији плаћала износ од 50 акчи. Сума у новцу 
је допуњена десетком у натури: житом, вином (!), „јагњетином” 
(десетак од приплода јагањаца). Поред тога раја је морала и кулу-

„Пошто је непријатељ разбојник Алаховом по-
моћи изгнан, сину краља Јаноша, који борави-
ше у Будиму, поклоних ердељску бановину, што 
беше дом његовог оца, и тамо га послах под ус-
ловом да државној ризници плаћа одређену суму 
пореза, а мађарским беговима – онима који су 
ми били верни – даровао сам санџаке. Град Бу-
дим са становништвом и околним местима ос-
војио сам и прикључио царевини, а велике хра-
мове претворио у џамије.”
Фетнаме (турски победнички извештај) о рат-
ном походу из 1541.

?  Какву су улогу играли градови–сада седишта 
вилајета – раније у средњовековној Угарској?

„Будимски беглербег заповеда над 8.000 коњани-
ка и 12.000 редова (простих војника). Ови служе 
у гарнизонима и стални су најамници на граници 
према Мађарској, Хрватској и Ердељу, које при-
падају аустријском краљевству. Власт паше се 
простире на 13 санџака.”
Из мемоара шкотског војника (William Lithgow, 
1582–1645) 

„Раја у самом Сегедину и на скелама сегедин-
ског санџака, у градовима и селима, ако им имо-
вина вреди 300 акчи, плаћају годишњи харач од 
50 акчи.”
Законик сегединског санџака из 1549. Акча је 
турски сребрни новац. 50 акчи је износило 1 
угарску златну форинту. Рајом су називани не-
муслимански поданици. 
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чити – бесплатно радити на поправци утврђених места. А повре-
мено су били дужни давати и одређену количину хране (нпр. у 
време војних похода). На становништво, које је живело у руб-
ним областима Ходолтшага, вршен је велик притисак, у виду 
тзв. двојног опорезивања. Плаћали су порез и султану и турском 
спахији и (бившем) угарском феудалцу и (хришћанској) цркви. 

НАРОДИ И „ТРИ НАЦИЈЕ” ЕРДЕЉА Eрдељ је од доба ра-
ног феудализма до 1541. важио за посебну гео-историјску об-
ласт унутар Угарске краљевине, на челу са војводом (vajda), кога 
је постављао краљ. У Ердељу је живело три народа (етноса): 
Мађари, Румуни, Немци који су заправо били Саси. Мађар-
ски народ су, захваљујући различитом историјском развитку – са-
чињавала два огранка: Мађари и Секељи (Сикуљци). 
 Унутар ердељског становништва Румуни нису поседовали по-
властице. Мађари, Секељи и Саси, своје су средњовековне при-
вилегије задржали и у периоду када је Ердељ „осамостаљен“ (тј. 
добио статус турске вазалне кнежевине). Та три народа су са-
чињавала тзв. три нације, тј. политичке групације које су могле 
утицати на послове у Ердељу.  

� Племство Ердеља је показивало многе сличности са племством оста-
лих угарских крајева. У Ердељу није формирана моћна аристократија. 

Столице су својеврсне територијално-административне јединице Се-
кеља. Али њихове привилегије, стечене оружаном службом, током време-
на су се све више губиле.

Саси су као и Секељи били организовани у столице. Имали су унутра-
шњу самоуправу, њихов вођа је био градоначелник града Сибиња (Szeben). 
Саси су сe бавили занатством и трговином, били су ослобођени власте-
линских дажбина. Државни порез би плаћали заједно, а војну службу су от-
купљивали новцем.

? Како се мењало административно уређење 
Ердеља од Иштвана Светог до краја XVI сто-
лећа? У ком раздобљу је играло важну политичку 
улогу то што је та територија управљана одвоје-
но од Мађарске?

Турска ношња у XVII веку: а) бег (турски феудалац); б) кадија (турски судија); в) хамал (носач терета); г) суџија 
(продавац пијаће воде) 

а) б) в)

г)
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Румуни су се у почетку бавили катунским сточарством. У XVI веку се 
стално насељавају у равничарске просторе, где су се као кметови почели 
бавити гајењем пшенице и винове лозе.  

НАСТАНАК КНЕЖЕВИНЕ ЕРДЕЉ Сулејман је након освајања 
Будима, 31. августа 1541, управу Ердеља, Тисантула (Tiszántúl)
и Темешкеза (Temesköz) поверио сину краља Јаноша Сапоља-
ија – Јаношу Жигмонду, односно њeгoвoj мајци краљици Иза-
бели (Izabella) и Фратру Ђерђу. Тај део средњовековне угарске 
државе избегао је турску окупацију. Фратер Ђерђ (Martinuzzi 
Fráter György; у српској историографији: Јурај Утјешеновић) прво 
је водио протурску политику. Организовао је државну управу, али 
државно-правни статус те покраније још није био одређен. Фра-
тер Ђерђ је у стварности радио на уједињењу угарске државе.
У септембру 1549. у Њирбатору (Nyírbátor) – у Изабелином од-
суству – понудио је Фердинанду I Ердељ и још неке мађарске 
територије. А заузврат је тражио обештећење за Изабелу и Ја-
ноша Жигмонда. Оним делом државе који би тим путем припао 
Фердинанду – сам фратар је желео у будућности управљати.  

� Ради спровођења споразума у Ђулафехервар је стигао мали број хабз-
буршке најамничке војске, која није имала шансе за сузбијање евентуал-
не турске казнене експедиције. (Савременици су за Фердинандову војс-
ку говорили да је за посланство можда исувише бројна, али је за одбрану 
сигурно преслаба.) Фратер Ђерђ није знао предвидети како ће се ствари 
одвијати, па је зато једном излазио у сусрет Хабзбурзима, а други пут Тур-
цима. (Султану је редовито слао годишњи данак.) Због тога је у тој мери 
постао сумњив у Фердинандовим очима да је тај у писму послатом заповед-
нику војске дозволио да убију фратра. Атентат су извршили страни плаће-
ници у тврђави Алвинц (Alvinc), 17. децембра 1551. (И ердељски догађаји 
су утицали на то да су Турци год. 1552. покренули велики поход на погра-
нична утврђења Угарске.) 

„Aко Ваше Величанство благовремено почне да 
се стара о овој држави, могу Вам унатред обећа-
ти, с Божијом помоћи, следеће четири године 
стално ратујући, Константинопољ и већи део 
Турске, пашће у Ваше руке.”
Писмо фратра Ђерђа Фердинанду I (Ђулафе-
хервар, 25. мај 1543)

Ношње Ердеља из XVII столећа: а) мађарски слуга; б) сикуљски сељак; в) румунски православни свештеник; 
г) саски градоначелник

 б) в) г)

 а)
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Хабзбурзи нису знали задржати Ердељ. Године 1556, на 
турски притисак, опет је Изабела дошла на власт. Она је вла-
дала у име свог малолетног сина. Краљица је, међутим, ускоро 
преминула (1559). Наследио ју је син Јанош Жигмонд (Јános 
Zsigmond).
 Турски султан и нови хабзбуршки владар Максимилијан I (I. 
Miksa; као цар: Максимилијан II) године 1568. потписали су ми-
ровни уговор у Дринапуљу (Drinápoly). То је младог владара под-
стакло да среди односе са бечким двором. 1570. дошло је до тај-
ног споразума који је потписан у Шпејеру (Speyer). Јанош 
Жигмонд се одрекао – у корист Хабзбурга – титуле „изабраног 
мађарског краља” и узео је кнежевско достојанство. Признао 
је да територије којима он влада: Ердељ и Парцијум (Partium), тј. 
делови Угарске између Ердеља, краљевске Мађарске и османског 
Ходолтшага, у принципу припадају Угарској. Према споразуму 
„њeгове” територије ће наследити – ако их буде имао – и ње-
гови мушки потомци, ако не, садашње територије Јаноша Жиг-
монда ће припасти мађарском владару, тј. Хабзбурзима.

Јанош Жигмонд је умро млад, без мушког потомка (1571). Али 
државни сабор, на ком су учествовали представници три ердељс-
ке нације и Парцијума – сазван након његове смрти – није спро-
вео у дело Шпејерски споразум. Тј. уговорене територије нису 
предате Хабзбурзима, него је за кнеза изабран Иштван Батори
(Báthory István, 1571 – 1586), војсковођа бившег кнеза и личност 
са хуманистичким образовањем.  

� Кнез – са потпором из Стамбола – био је такорећи неограничени гос-
подар Ердеља. Поред ерарних (фискалних) поседа којима је кнез слободно 
располагао, поседи ердељских племића су били малени. Централни уре-
ди (кнежевски савет, канцеларија) били су резервисани за владареве фа-
милијаре. Султан је oграничавао само спољну политику. 
 Кнез се ослањао и на оружану снагу Секеља, он им је био и главни су-
дија. Кнез Ердеља је уједно био и жупан Секеља.

ЈАЧАЊЕ ЕРДЕЉА Иштван Батори је добро пазио да Ердељ 
не падне под страну власт. Он је 8. јула 1575. у крвавој бици код 
Керелесентпала (Kerelőszentpál) победио трупе прохабзбурговца 
Гашпара Бекеча (Bekecs Gáspár), и тако осујетио преузимање 
власти од стране Хабзбурга над Ердељом. Нови кнез се чвр-
стом руком прихватио изградње кнежевске власти.  

�  Извршио је ревизију даривања поседа од стране својих претходника. 
Обнављао је руднике, а током његове владавине појачан је слој ердељских 
занатлија. Страни трговци су могли слободно да послују у Ердељу. У прво 
време је годишњи данак султану износио симболичних 10.000, па 15.000 
форинти. Батори је водио рачуна о томе да ни случајно не наљути Високу 
порту, али држава се и поред тога очигледно богатила.

Иштван Батори је са одлучно вођеном политиком стекао углед 
у иностранству. Након изумирања династије Јагелонаца (1572) 
историја му је пружила неповратну шансу. У децембру 1575.
пољско средње племство је у Кракову – против Максимилија-
на Хабзбурга – изабрало Иштвана Баторија за пољског краља
(1576–1586). Батори је ердељске послове поверио свом старијем 
брату, Криштофу (Báthory Kristóf), који је по његовим инструк-
цијама – титулом гувернера – управљао државом. (Седиште ер-
дељске канцеларије је иначе било у Кракову.)

„Исто тако и кнежево величанство свечаном за-
клетвом обавезује себе и све (политичке чини-
оце) на својој територији да у том случају, ако 
умре без мушког потомка или ако би код његових 
наследника била прекинута мушка лоза, Ердељ 
би без свих препрека, прешао, никоме другоме, 
само светом царском и краљевском величанству 
и његовим наследницима, као краљевима Угарс-
ке, као стваран и неотуђив део њихове цареви-
не.”
Одломак из Шпејерског споразума између угар-
ског краља Максимилијана I и Јаноша Жигмон-
да (1570) 

„Али и то је истина да господа о написаном ре-
шењу ништа не знају или неће да знају – што 
беше направљено и смишљено иза њихових 
леђа.”
Писмо Криштофа Хађмаша Берексоија 
(Berekszói Hagymás Kristóf) веспремском бис-
купу Јаношу Листу (Liszth János) о Шпејерском 
споразуму 

„Бекешијеви (Békessi) се тако храбро борио да 
се чинило да ће Баторијеве трупе натерати у бег; 
али Ласло Ђулафи (Gyulafi  László) са већом че-
том учини напад и продре до средине неприја-
тељског логора, јуначким држањем красно обно-
ви борбу, и није престао притискати оне док им 
се један део не помери са положаја, тако коначно 
победи страх над срамотом–и Бекешијеви коња-
ници и пешадија са тог крила дадоше се у бег.”
Историограф Фаркаш Бетлен (Bethlen Farkas, 
1639–1679) o бици код Керелесентпала 
(Kerelőszentpál) 

Јанош Жигмонд. Образовани принц војнички није 
био обучен. Због тога ердељска господа нису га 

сматрала одговарајућим кнезом 
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 Батори је размишљао о сазивању једне међународне коалиције 
против Oсманлијa. Циљ му је био да у склопу пољско-мађарске 
персоналне уније уједини Ердељ са Мађарском. Међутим, смрт 
га је омела у реализацији тих планова. 

„Заиста и са смрћу бих био вољан да запечатим своју љубав према до-
мовини. Премда је у рукама Божијим безброј начина и погодних термина 
(occasio) […] ако би се Господ смиловао на нас и вашег садашњег цара и 
краља, кога ја сматрам болесним човеком (!), да га позове са овога света, 
тако би се ослободили и без много буке имали би слободан избор и овај 
свет не би вас клеветао.”
Писмо Иштвана Баторија Гашпару Магочију (Mágócsy Gáspár), марама-
рошком главном жупану (почетком марта 1578)

?  Ko бешe угарски владар када је написано (ово) писмо? Које алтернати-
ве даје Батори у случају краљеве смрти?

Иштван Батори, ердељски кнез и пољски краљ

1. Докажи помоћу турског уређења у освојеним областима Угарске, односно приказом свакодневног живота у Хо-
долтшагу – да су Османлије на овим просторима дошле до крајњих граница својих освајања. 

2. У настанку Кнежевине Ердељ какву улогу је играла политика Османлија а какву Хабзбурзи?

39. Уређење „краљевске Мађарске”. 
Привреда у XVI веку

ЦАРСКА ВИЈЕНА И „КРАЉЕВСКА МАЂАРСКА” Краљев-
ска Мађарска („királyi Magyarország”), која је сада већ припада-
ла дунавској монархији Хабзбурга, простирала се у полукругу од 
Јадранског мора до жупаније Сатмар и обухватала је западне и
северне делове негдашње јединствене, средњовековне угарс-
ке државе. 
 Након крунисања Фердинанд I почео је организовати овда-
шњу управу. Владарево седиште је и надаље било у Бечу, тј. у 
иностранству. Намесничко веће је требало да представља вла-
дара. (Седиште тог органа је прво било у Будиму, па након више 
привремених места усталило се у Пожуну.) 
 Достојанство намесника су упражњавали палатини или ос-
трогонски надбискупи. (Први намесник је, међутим, била жена – 
краљица Марија (Mária királyné) – удовица краља Лајоша II.) Севе 
тнике је именовао краљ из круга угарских великаша и прелата.

�  Након 1562. није попуњен положај палатина у ствари намесник уп-
ражњава задатке палатина, али његово именовање не зависи од сталежа. 
(На највећу жалост угарских сталежа, ово је важило све до 1608.)

?  Шта знаш о централизаторским тежњама 
Хабз бурга?

? Зашто је баш Пожун постао „мађарска” прес-
тоница? Потражи у атласу тврђаве које су Пожун 
браниле од Турака
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 За надзор прихода из Мађарске Фердинанд I је организовао 
Мађарску камарилу, са седиштем у Пожуну. Као нови државни 
финансијски уред ова је била подређена бечкој Дворској кама-
рили. Административна документа је издавало посебно одељење 
у оквиру Дворске канцеларије, орган исто сазван по владаревом 
налогу. Године 1556. образован је Дворски ратни савет, који је 
имао задатак да контролише угарски одбрамбени систем и 
одржава дипломатске контакте са Османлијама. 

ПРОЦВАТ СТАЛЕШКОГ ДУАЛИЗМА У доба Фердинандо-
вих наследника застао је започети процес централизације. Ха-
бзбуршки владари сами нису могли ефикасно одржавати више 
стотина километара дугу мађарску одбрамбену линију. Били су 
принуђени да се користе „правом племства на предлагање по-
реза и војника”. Meђутим, племство на државном сабору само 
би тада пристајало на то, ако би владар обећао да ће решити њи-
хове проблеме.
 Угарске сталешке институције, државни сабор и племићка 
жупанија, нису само пребродиле потешкоће, него су се изван-
редно прилагодили новонасталој ситуацији и нашли своје место 
у краљевској Мађарској. Племство је преко њих ефикасно шти-
тило своје и државе интересе. Систем сталешког дуализма је у 
краљевској Мађарској дошао до пуног изражаја у XVI и XVII 
веку. 

�  Међутим, измењен је и однос снага међу сталежима. Један део плем-
ства је због турског освајања изгубио све своје поседе. Пустошења војс-
ке многе су довели до потпуне пропасти. Након 1526. практиковано је да 
средње племство више лично не присуствује на државним саборима, него 

? Који су били најважнији владини органи? 

„Било би пожељно чишћење тврђавског рова са 
водом у пролеће сечивом глиба, када вода на-
дође. А и након жетве, када пресуши (речица), 
тада би требало прокопати јендек. 
Око „хусарвара“ (у угарском одбрамбеном систе-
му тврђава постојало је три типа утврђења, ово 
је средњи тип тврђаве) требало би поставити па-
лисаде, јер сви браниоци – пешаци, коњаници, 
поручници, вицекапетани, ту живе.”
Извештај Петера Мелита (Melith Péter), кама-
рилског повереника о тврђави Кало (Kalló) из-
међу 1595. и 1600. 

? Шта беше један од најважнијих задатака Ка-
мариле? (Одговори на основу извора.) 

Државно уређење Угарске за време Хабзбурга

Мађарски сељак у првој половини XVI столећа 
(обојени дрворез). Слика представља сељака из 

имућнијег слоја
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је из својих редова слало жупанијске депутате да их заступају. Сабори су 
постали тиши и мирнији.
 Због опасности од Турака крупна властела је добила на значају. Влада-
ревом помоћи они су били у стању да држе велику приватну војску и по-
стали су господари јаких тврђава. У близини својих огромних поседа сви 
средњи и ситни племићи ступили су у њихову службу. Тако без њиховог одо-
брења, у појединим областима државе, ништа се није могло спровести. Си-
нови из породица крупне властеле стасавали су у образоване политичаре, 
који ће имати слуха за државни интерес Мађара. 

УЗГОЈ ГОВЕДА И ТРГОВИНА СТОКОМ Мађарска је највеће 
приходе добијала од узгоја рогате стоке. Своја огромна стада 
напасали су на пашњацима Алфелда (Панонска низија). Про-
мена политичке ситуације није негативно утицала на привређи-
вање. Одгој крупне стоке се одвијао на пустарама, које су др-
жале паланке. Оне су те пустаре, удружујући се, заједнички 
изнајмљивали од феудалаца. Крда крупне стоке нису била опо-
резивана од стране властеле, а државе су се задовољавале цари-
ном, која се наплаћивала на границима. У нарочито добрим го-
динама рачунало се са извозом 200.000 грла марве. Мађарска је 
у то време била највећи извођач меса. 
 Мађарској привреди су краткорочно погодовале промене 
које су се током XVI столећа збиле на светском тржишту. По-
што су највише поскупели пољопривредни производи, домаћи 
трговци–продајом стоке и вина–добро су зарађивали. Могли су 
да купе западноевропске индустријске производе.  

�  Узгојем и трговином стоке бавили су се посебни друштвени слојеви 
који су били у пословним везама. Газде, власници крда унајмљивали су 
доста пастира. Газде су склапале посао са трговцима стоке, са џелебџија-
ма. Џелебџије су упошљавале хајдуке, који су терали и на путу чували та 

Мађарско сиво говедо (magyar szürke)–из Рева-
ијевог лексикона (Révai-lexikon). Ta врста говеда 
је распрострањена на Алфелду. Њихово порек-
ло је до данас дискутабилно. Претпоставља се 
да су их Кумани, доселивши се током XIII века у 

Угарску, одомаћили на овим просторима

Путеви трговине стоком 
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огромна стада до сајмова, где ће стоку страни трговци купити. Газде, пас-
тири, џелебџије, хајдуци су били свет који је носио у себи клице грађан-
ског развоја.

УГАРСКО ПЛЕМСТВО ТРГУЈЕ ВИНОМ И ЖИТАРИЦАМА
Од најуспешније привредне гране: пољопривреде и племство је 
желело имати користи. Све нивое узгоја и трговину стоке – од 
пастира до газда, од хајдука до џелебџија – чврсто су у својим 
рукама држали сељачко-грађански елементи. Доћи у њихове ре-
дове, чак поставити се изнад њих било је веома тешко. 

Племство се „накнађивало” трговином вина и житарица.
У почетку су за ситан новац изнајмљивали црквену десетину – тј. 
дажбину кметова у вину и пшеници. Потом су – да би скршили 
трговину сељака – изналазили разне методе. Племићи су највећи 
успех постигли тргујући пшеницом. На територији краљевске 
Мађарске стациониран је велик број војника и зато је била стал-
на потражња за житарицама. У циљу богаћења многи племићи 
су реорганизовали своја газдинства. Проширивали своје мају-
ре (алодије) – претварањем крчевина у оранице, преузимањем 
некадашњих црквених винограда или чак одузимањем сељачког 
земљишта.  

МАЈУРСКО ГАЗДИНСТВО Почеци приватних газдинстава фе-
удалаца сежу до XIV века. Властелину је у свим хатарима следо-
вало барем онолико земљиште колико је обрађивала једна кметска 
породица (тј. једна сесија). На обрађивање тог земљишта власте-
лини – током ранијих векова – баш и нису обраћали много пажње. 
Властелинска примања су се састојала, поред кметовских дажби-
на – од државног новцa.
 Обезбеђивање кулука кметова на мајурима – један дан у не-
дељи – у почетку је ишло тешко, али то се до средине XVI сто-
лећа уходало. (Истина репресивним законом из тужне 1514. го-
дине.) У другој половини XVI века донет је закон који је дозволу

„Која семена, када треба сејати ... Репу, роткву, 
бундеву када је у фебруару, марту, јуну пун ме-
сец. Краставце, лубенице у послењој четврти 
фебруара, марта, априла. Спанаћ, першун, анис, 
италијански копар у фебруару, марту на уштап и 
последње четврти.”
Одломак из дела Јаноша Липаија (Lippai János) 
„Привредни календар вековник“ (Örök gazdasági 
naptár,1674) 

„Да убирате дажбине, да се мајур умножава, гос-
подине Јакобе, марљиво радите на томе.
Преко горе наведеног прихода са мајура, госпо-
дине Јакобе, марљиво радите да ваша господа-
рица и њена деца имају користи од свакакве тр-
говине, од куповине, узгоја и продаје стоке, од 
куповине меда, вина и осталог, чему је баш се-
зона.”
Упутства Оршоље Канижаи (Kanizsai Orsolya), 
супруге палатина Тамаша Надашдија (Nádasdy 
Tamás, преминуо 1562) управнику имања

„Голим рукама можеш ловити рибу, ако узмеш 
кашичицу масти од чапље, растопи то добро у 
гвозденом лонцу, док мало не загори; додај ка-
шику меда и кувај то док не згусне: а потом до-
бро промешај, стави у чинијицу, и када пођеш у 
риболов, намажи руке и ноге тим, уђи у воду и 
око ногу видећеш чудо.”
Одломак из Липаијевог „Привредног календара 
вековника“ 

Муљање је био неизоставни део посла након бербе. Прво се добије течност 
од грожђа, па мошт и напокон вино. (На дрворезу из XVII столећа овекове-
чено је виноградарство, као веома уносна грана угарске пољопривреде.) 
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сеобе везао за најразличитије услове. Ефикасно функционисање 
мајурског газдинства више ништа није спречавало.   

� ГУБИТНИЦИ НОВОГ ЕКОНОМСКОГ ПОРЕТКА Када је смањена произ-
водња рудника, дошло је до застоја у развоју рударских градова. Тријумф 
угарске пољопривреде, увоз готових индустријских производа, посма-
трано из историјске перспективе, показао се погубним. На трговима сло-
бодних краљевских градова продавано је много индустријских артикала са 
Запада, а месне занатлије су пропадале. Развој индустрије у Мађарској 
стагнирао је на средњовековном нивоу. Мађарско грађанство је предста-
вљало незнатну снагу поред племства.

1. Докажи приказом администрације краљевске Угарске да су Хабзбурзи тежили апсолутизму, али њихова на-
стојања нису уродила плодом?

2. Зашто је могао опстати спалешки дуализам у краљевској Угарској и како се то одразило на судбину земље?

„Члан 3. Сви сељаци, због неверства, нека из-
губе право слободне сеобе (са једног места на 
друго), нека буду бачени у безусловно и вечно 
ропство, изузев слободних и зидинама опасаних 
градова, који су остали верни краљевском вели-
чанству. […] 
Члан 16. Дужни су својим господарима недељно 
један дан служити.”
 Из кметовских закона 1514.

40. Културни живот Угарске 
у знаку реформације

ШИРЕЊЕ РЕФОРМАЦИЈЕ Реформација у Мађарској текла је 
малтене истовремено и са сличним садржајем као у Немачкој. 

� Лутерово учење прво се појавило у кругу супруге Лајоша II, Maрије Ха-
бзбуршке. Немачко грађанство Угарске – па тако и ердељски Саси – од-
мах су прихватили нове верске принципе. Средње племство је у почетку 
са забринутошћу пратило ширење тог учења, јер су се плашили да ће са 
„немачком вером” појачати и немачки утицај. Протестантски проповед-
ници, угарски ђаци, који су студирали на Витембершком универзитету, ре-
довници, који су постали лутерани, мирски католички свештеници нашли 
су ослонац у крупном племству. (Нпр. на двору у Шарошпатаку код Пете-
ра Перењија (Perényi Péter), у Шарвару код Тамаша Надашдија, у Темиш-
вару код (Србина) Петра Петровића (Petrovics Péter). 
 У периоду владавине два краља, и Сапољаи и Фердинанд I имали су 
преча посла него одбрана католичaнства. Ниједан од краљева није смео 
да изазове против себе гнев великаша. А исто су резервисано посматрали 
ширење лутеранске вере по градовима, јер су били принуђени на њихову 
материјалну помоћ. 
 После се и у Ходолтшагу брзо ширила реформација. Турци су били ин-
диферентни за нијансе хришћанске вере. У реформацији су видели прилику 
за поделу својих непријатеља. Надали су се да ће верници те хришћанске 
струје лакше прихватити турско надлештво и тако ће моћи лакше управља-
ти тим територијама. 

Нова вера је постала популарна међу највишим а и ни-
жим круговима друштва, јер је пропагирала матерњи језик.
Могућност читања Светог писма на матерњем језику и слушања 
проповеди – више не на латинском језику – привлачило је већи-
ну мађарског становништва протестантизму. Многи су (и) зато 
напустили католичку цркву, јер се она и надаље придржавала ла-
тинског богослужења.  

„Ти, нацијо мађарска, (...) глува си, многи саве-
ти, божије беседе теби не користе. Али видећеш 
како ћеш проћи ако те Господ напусти.”
Песма „Божије милосрђе” проповедника Андраша 
Скхарошија Хорвата (Szkhárosi Horvát András), 
настала 1540–их година, говори о потреби при-
мања нове вере 

„На много страна се подели брига овога света
Неки се држе Немаца, неки Турака:
Исто се тако подели и вера,
Неки се држе папе, а други Христа.”
Скхарошијева песма 

?  На основу извора закључи која конфесија је 
симпатична проповеднику? Како је то дошло до 
изражаја? 

„Са горким срцем у Мађарској, можемо да кажемо 
о себи,
Ону велику жалост што Јеремија (Jeremiás) писа 
о Jeврејима.”
Анонимни песник Угарску угрожену од Турака, 
упоређује са патњама старозаветних Јевреја 
(XVI век)
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� ДОБА ВЕРСКИХ РАСПРАВА Ширење реформације су пратиле верске 
расправе. Проповедници реформације су на јавним расправама сучеља-
вали своја верска учења. Полемисали су са католицима, а истовремено и 
међусобно. Расправе су вођене у храмовима, пред угледним лицима, од-
носно значајним политичарима (нпр. ердељски кнез, властелин, турски 
паша). 
 Данас је незамисливо да су ти духовни окршаји праћени са толиком 
пажњом. Поред логичног излагања, важан је био и беседников стил: стил-
ске фигуре, поређења, које су покренуле машту слушалаца. Верско учење 
је приближавано путем примера узетих из свакодневног живота. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ МАЂАРСКЕ РЕФОРМАЦИЈЕ Лутеран-
ска струја реформације или како су је још звали: августинска, 
евангелистичка црква – тачније њени погледи, који су реаговали 
на овдашњу ситуацију, састављени су средином XVI века. Луте-
рове теолошке тезе и друштвена настојања – која ни у ориги-
налу нису била превише радикална – у домаћим околностима 
још су више изгубила од своје оштрине. Мађарски проповедни-
ци никада нису говорили да су сви верници истовремено и свеш-
теници, а потребу световне власти још су више наглашавали него 
витембершки проповедник. 
 Монополну позицију лутеранске цркве средином XVI века у 
Мађарској је прекинула калвинистичка струја реформације. Кал-
винизам се првенствено ширио међу сеоским становништвом 
и у паланкама, па је потом освајао и евангелистичке масе. Њего-
ви следбеници су били осетљиви на друштвена учења калвиниз-
ма. Право о супротстављању (тј. теорија убијања тиранина) 
добро је послужило племству у сталешкој борби, а и сељаштву
које је тим образлагало могућност супротстављања својим
господарима. Мада је Петер Мелиус Јухас (Melius Juhász Péter), 
млади реформатски бискуп из Дебрецина, свакога одвраћао од су-
протстављања: „Плати порез, намири дажбине [...] и не ратуј про-
тив хришћана” (1560). Домаћим присталицама калвинизма чини-
ло се привлачним да су у црквеним пословима могли искључити 
силу, која је у другим областима живота управљала њима. Иaкo 
мађарски презбитерати нису организовали презбитерате (цркве-
не савете), у неким местима управа је слично функционисала, као 
презбитерска.
 Доминанцију калвинизма је шездесетих година XVI века све 
више нарушавао антитринитаризам. Та конфесија – негација 
Светог Тројства, вера само у Бога Оца – првенствено се ширила 
у Ердељу. Њен центар је био на самом кнежевском двору у Ђу-
лафехервару; са Јаношом Жигмондом на челу, који је исто пре-
шао у ту вероисповест. Кнежев дворски свештеник Ференц Давид 
(Dávid Ferenc, 1510–1579), човек изванредних способности, фор-
мулисао је још и данас важеће учење унитаристичке вере (1568). 
Њихова црква је извршила успешну мисионарску делатност у кру-
гу калвинистичког становништва у источној и јужној Угарској. 

ЦРКВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРОТЕСТАНТСКЕ ВЕРО-
ИСПОВЕСТИ У УГАРСКОЈ Верске организације протестант-
ских цвркава у Мађарској су се учврстилe шездесетих гoдина XVI 
века. Црквену организацију лутеранаца, калвиниста, унита-
раца чинили су црквени окрузи (тј. бискупије), а унутар њих 
су формиране црквене жупе. Свог бискупа су називали суперин-
тендантом (szuperintendens), који је управљао деканима. „Про-
тестантске бискупије“ су за разлику од католичких биле сувере-
не. А у односу једна према другој деловале су самостално. 

„Кнезови, судије, чиновници, дворске судије, там-
ничари, племићи који многа лоша чине својим 
подложнима, који криво суде, бирају поклон и 
особу, не смилују се сирочету, удовици, јаднику 
[…] њима ће пресуда бити тешка и страшна.”
Одломак из проповеди Петера Борнемисе 

„Стари пророци и свештеници били су ожењени. 
Сада ви, зли фратри (богомољци са тонзуром на 
глави), забрањујете брак, дајући повод и слобо-
ду за гнусан блуд.”
Одломак из проповеди Петера Јухаса Мелију-
са. На верским расправама могле су се чути и 
непристојне речи 

?  Шта знаш о животу и схватањима Михаила 
Сервета?

Велика дворана замка у Шарошпатаку, изграђе-
на средином XVI столећа. Седиште Перењијевих, 
један од најважнијих великашких центара који је 

прихватио калвинизам 
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� До 1580-их и 1590-их година смирила се ситуација у мађарској рефор-
мацији и устаљен је број протестантских вероисповести. Према томе 
од 3,5 милиона становника Угарске (без Хрватске) половина је веровар-
но припадала реформатима (калвинисти), четвртина евангелистичкој црк-
ви (лутерани), а остатак су сачињавали унитарци, католици, православци. 
(Код Срба православаца били су узалудни сви покушаји протестантских 
проповедника, док је код православник Румуна калвинистичка вера беле-
жила лепе резултате.)

У Ердељу је делатност протестантских вероисповести регу-
лисана на јединствен начин. Године 1568. на државном сабору 
у Торди (Torda) озакоњена је слобода проповедања (тo сe од-
носило само на вероисповести западног хришћанства). (Верска 
толеранција Ердеља је у то време била без преседана у Европи.) 
Током XVI века у краљевској Мађарској није било прогона про-
тестаната, а и становништво Ходолтшага је могло слободно уп-
ражњавати своју веру.  

ПРЕВОДИ СВЕТОГ ПИСМА, ШКОЛЕ Реформација је дала 
велики подстрек развоју књижевности на матерњем језику. На-
кон делимичних превода, 1590. штампан је потпун превод Биб-
лије на мађарском језику. Преводилац бeше Гашпар Кароли
(Károli Gáspár), духовник из Генца (gönci lelkész). Стил Каролије-
вог Светог писма извршио је велик утицај на књижевни, па и на-
родни језик. Библија је штампана у оближњем Вижољу. Зато се 
усталио назив: Вижољска Библија. 

У ширењу и учвршћивању вере протестанти су школама 
доделили значајну улогу. У сеоским школама су духовници – 
који су уједно обављали и посао учитеља – деци на матерњем 

„Проповедници са својих места, када проповед-
ају јеванђеље, када га тумаче, ако заједница при-
хвати, добро, ако не, нико да се не присиљава 
на то; нека држе таквог проповедника чије учење 
њима одгoвaра.”
Одлука ердељског државног сабора (Торда, 
1568)

?  Где се налазе Генц (Gönc) и Вижољ (Vizsoly)? 
Нађи на карти места где су отворене протес-
тантске школе, односно где су током XVI и XVII 
столећа радиле штампарије.

Школе и штампарије у Угарској у XVI и XVII веку
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језику преносили најосновнија знања: читање и тумачење 
Библије. По градским школама и на високим школама (про-
тестантским колеџима) у Дебрецину, Шарошпатаку, Папи, Клу-
жу, Брашоу настава се одвијала у знаку хуманизма. У градиво 
су улазила и најсавременија сазнања из природних наука.   

� Протестанстке високе школе располагале су јаким самоуправама,
важно место су заузимали ђаци који су студирали и живели под строгим 
правилима. Старији ђаци су преузели део наставе на себе и подучавали 
млађе. Угледне високе школе су имале своје филијале – и то у паланка-
ма. Партикуларе су пресадиле дух матичног колеџа, а старији ђаци су ту 
ишли на праксу. 

 Евангелистичке школе су успоставиле контакте са просвет-
ним центрима у Немачкој, реформатске са онима у Холандији 
и Енглеској. И започета је пелегринација мађарских ђака на 
Запад. 

КЊИГЕ Реформација је брзо препознала да је књига најефикас-
није средство ширења верских принципа и просвете: помоћу 
ње је могуће да идеје делују и без личног контакта. Богати про-
тестанти су у интересу што ефикаснијег ширења писане речи ос-
нивали штампарије. Те „тискарнице“ су најчешће радиле у се-
диштима колеџа или на двору протестантске господе. Књиге 
су постајале све јефтиније. Крајем XVI века за два динара се мо-
гао купити „паорски календар“, који је био петсто пута читанији 
од неке књиге, штампане пре једног века (тј. од неке инкунабу-
ле). Књига је прешла пут од луксузне робе до ствари за сва-
кодневну употребу.
 У доба реформације јавља се читалац – у савременом смислу 
речи. Раније се само уски круг интелектуалаца дружио са књи-
гом, али код њих је читање било део професије. Сада су многи – 
без обзира на друштвени положај – почели да читају, чисто из 
радозналости. Међу читаоцима повећан је број световних лица.  

� ОРГАНИЗОВАЊЕ КУЛТУРНОГ ЖИВОТА, ПРОСВЕТА Протестантизам 
се није ослањао на културни рад самостана, јер није ни имао монаштво. 
Нове конфесије нису се трудиле да њихова црква има превласт у ширењу 
културе, него су се помириле с чињеницом да неке задатке преузму све-
товне институције. (Тада су отворене капије градских библиотека.)
 Угарски краљевски двор, који је био стециште културе, пропао је након 
Мохачке битке. Ердељски двор у Ђулафехервару је наставио улогу расад-
ника културе. Кнежевски двор је сјединио традицију угарског краљевског, 
односно ђулафехерварског бискупског и ердељског војводског двора. 
 Двор Хабзбурга је био у иностранству и вршио је само слаб утицај. На 
територији краљевске Мађарске дворови великаша играли су важну уло-
гу. Резиденције аристократије постале су расадници просвете и уметности. 
Најбољи пример дворскe културe угарских великаша био је двор Болдижа-
ра Баћањија (Batthyányi Boldizsár) у Неметујвару (Németújvár). Тај великаш 
је читао на више језика, био је страстан сакупљач књига и бавио се алхе-
мијом.

Слободни краљевски градови, који су на свим пољима тежили самоуп-
рави, много су добили реформацијом: примањем протестантизма просвет-
ни живот су могли организовали без икаквог спољног уплива. Штампање 
књига је концентрисано у градове. 60% штампаног материјала у XVI веку 
штампано је у градским штампаријама. Јавне збирке и библиотека по гра-
довима су привлачиле „пелегринце културе”. 

Курије средњег племства располагале су скромнијим библиотекама, тај слој 
племића се првенствено интересовао за дела класичних аутора и за историју.

Паланке нису играле значајнију улогу у култури. Издваја се једино Дебре-
цин, са својом издавачком делатношћу и верским животом. 

„За Лутера кажу многи да је са својом науком 
крив за то [тј. пустошење Турака], али да нису у 
праву, видеће се из овога што следи. Ако би Лу-
тер био томе узрок, онда треба да је било неш-
то, када почеше то кварење, јер ... прво треба да 
дођемо до извора. Али није био још тада Мартин 
Лутер на том свету када су неверници већ одавно 
квасили своје оружје у хришћанској крви.”
Истван Мађари: О узроцима многих пропасти 
у државама (Magyari István: Az országokban való 
sok romlásoknak okairól), одломак из полемич-
ког приса (1602). Протестанти и католици су 
у верским расправама оптуживали другу конфе-
сију за пустошење Турака, у којој видеше Бо-
жију казну 

Слика Тамаша Надашдија из 1560. Оклоп под-
сећа на ратне заслуге, на положај палатина, од-
носно на јунака. Ништа не говори о образовању. 

У јеку турских ратова истакнуте
 су јуначке заслуге
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 О култури кметства мало се зна. Поред музике и плеса – приликом праз-
ника – по свему судећи и они су расправљали о новим вероисповестима.   

� НЕГОВАЊЕ МАЂАРСКОГ ЈЕЗИКА У Мађарској је хуманизам повезан 
са реформацијом. Резултирао је свесно неговање мађарског језика. Највећи 
представник световне поезије на матерњем (мађарском) језику био је Ба-
линт Балаши (Balassi Bálint, 1554–1594). На њега је утицао Петер Борне-
миса (Bornemissza Péter). Његов кућни васпитач, који беше евангелистички 
духовник, страстан проповедник и саркастичан црквени списатељ. (Касније 
је Балаши рeкатолизирао.) Балашијеве песме писане на мађарском јези-
ку говоре о његовим љубавима, о животу у пограничним тврђавама, о од-
носу према Богу. Како је Михаљ Бабич (Babits Mihály), великан мађарске 
књижевности XX века приметио, Балаши је први поета у мађарској поезији 
који је свесно прихватио песнички позив.  

� „ШТИТ ХРИШЋАНСТВА” – „ДОМОВИНА”–„НАЦИЈА” Балинт Балаши је 
погинуо под Острогоном (1594), борећи се против Турака. Последње речи 
му беху: „Твој војник бејах, Господе, у Твојој сам војсци ходио.” Његова пору-
ка казује да су војници са ових простора били уверени да је њихов најваж-
нији задатак одбрана хришћанства. Усталило се мишљење да је Угарска / 
Мађарска „браник хришћанског света”, „штит хришћанства“. 
 У главама Балашију сличних племића у то доба се формулише онакав 
појам домовине, који је сличан нашим данашњим схватањима. Ови пле-
мићи већ нису се облачили по моди, која је долазила из Бургундије, и била 
популарна у Европи, него су водили рачуна да њихов изглед одражава крај 
из ког стижу. И другим обичајима – рецимо локалним играма – хтели су ис-
казати исто. Балинт Балаши је једном приликом на краљевском двору ме-
сто тамошњих игара заплесао игру чувара свиња (kanásztánc). Балаши се 
залагао да се мађарски језик дигне на ранг књижевног језика. Идеја „бра-
ника хришћанства” и нови моменти у тумачењу појма домовине сажето се 
јављају у једној од Балашијевих најлепших (родољубивих) песама: „О, моја 
слатка домовино, ти лепа Мађарско, која носиш штит хришћанства.”
 Међутим, племство је ускогрудо – само себе – сматрало нацијом. Поис-
товећивање нације и народа се, од тридесетих година XVI века јавља код 
протестантских проповедника. Током XVI века домаћа интелигенција је 
изнедрила нове појмове – уздигнуте изнад друштвених стега – појам домо-
вине и нације.

1. Какву улогу су имали у ширењу реформације друштвенополитички односу у Угарској у XVI столећу?
2. Чиме је реформација обогатила културу Угарске?

„Чини се, наиме, да мислиш на будућа поколења. 
Ако је другде и изумрла наука, Твојом ревношћу 
ипак су јој сачуване клице, из којих опет може 
никнути у Панонији корисна наука. У том погледу 
твоја намера да служећи домовини желиш стећи 
заслуге – твоја беспримерна мудрост, показала 
се достојном.”
Писмо Филипа Меланхтона Тамашу Надашдију 
(Лајпциг, 7. октобар 1537)

„Као јелен што жели
На красни, бистри поток,
Душа моја тако треба Господа,
И моли му се.
Теби, Господе мој,
Моје жедно срце стреми.
Пред лице твоје, Боже велики,
Када ћу одавде стићи?”
42. псалма је у преводу Алберта Сенција Молнара 
(Szenczi Molnár Alber) постала једна од најпопу-
ларнијих протестантских литургијских песама 

Портрет Балинта Балашија: „Твој војник бејах, Господе, у Твојој сам војс-
ци ходио.”
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41. Борбе против завојевача. 
Петнаестогодишњи рат и Бочкаијев 

антихабзбуршки покрет

ПРОШИРИВАЊЕ „ХОДОЛТШАГА” У шест војних окру-
га, генералних капетанија краљевске Мађарске и Хрватске, 
унутрашњи мир и границе чувало је стотињак пограничних 
утврђења. У Ходолтшагу је стационирано 47000 турских војника, 
наспрам њих је крајишника било петнаест – двадесет хиљада. Ха-
бзбуршка влада је одбрамбену линију одржавала уз огромне 
материјалне жртве. Годишња најамнина износила је (један) ми-
лион форинти, а мађарски фискални приходи само пола милиона 
форинти. Војничке плате исплаћивао је углавном краљевски двор.
 Након освајања Будима Турци су током више војних похо-
да успели проширити своја освајања. Турски војни врх је за-
цртао циљ: организовање Серхата. (Турска одбрамбена линија, 
са пограничним утврђрњима). У ратовима за тврђаве мађарски 
браниоци су дали много сјајних примера јунаштва.  

� Тамишки жупан Иштван Лошонци (Losonczy István) у застарелој те-
мишварској тврђави, на челу мађарских, шпанских, немачких и чешких бра-
ниоца, више од месец дана је задржао главнину турске војске. На крају је 
Лошонција на предају приморало околно становништво, које се повукло у 
тврђаву. Турци су обећали слободан одлазак, али су поубијали сав народ, 
међу њима и заповедника тврђаве. 
  Док се главнина турске војске приближавала, будимски паша је на се-
веру проширивао области Ходолтшага. Тада је освојена тврђава Дрегељ, 
коју је бранио Ђерђ Сонди (Szondi György). 

Војске су се састале под Солноком, чија је слаба тврђава лако пала у 
турске руке – и пошле су на Јегру (Eger). Јегарска тврђава је већ година-
ма обнављана, тако су бастиони изграђени по најсавременијим захтеви-
ма. Спадала је у она малобројна утврђења која су сама производила барут. 
Капетан Иштван Добо (Dobó István) одлично је организовао снабдевање 
тврђаве храном и муницијом. Опсада Османлија је почела релативно кас-
но, у септембру. Међутим, турска војска која је бројала око шездесет-се-
дамдесет хиљада војника, није успела освојити Јегру, коју је бранило око 
2.000 људи. У XVI веку Јеграни под Добовим вођством први пут су успели 
сачувати једну тврђаву, коју су опседале главне турске снаге.
 Године 1566. Сулејман Величанствени је повео нови поход на Мађар-
ску: хтео је осигурати проходност војног пута: Београд – Будим. Тврђаву 
Сигет (Szigetvár) требало је ликвидирати, jeр је представљала сметњу за 
њих. (Истовремено друга турска војска је освојила тврђаву Ђула (Gyula), 
такорећи кључ Ердеља.) Никола Зрински (Zrínyi Miklós) и мали број бра-
ниоца су 38. дана опсаде доспели у безизлазну ситуацију. Уместо предаје 
изабрали су херојску смрт, избише из тврђаве (која је била сва у пламе-
ну) и готово сви до последњег изгинуше. (За време опсаде умро је и сул-
тан Сулејман Законодавац, како га турска историографија назива.) Стари 
султан је преминуо од дизентерије, која је харала у турском табору. Само-
пожртвовање Николе Зринског је за више од један век учврстило Зринске 
у улози браниоца домовине. 

 Освајањем Сигета и Ђуле (1566) Турци су проширили своја до-
тадашња освајања: усталила се подељеност (бивше) угарске др-
жаве. Ратови за тврђаве су окончани Дринапуљским миром (ско-
пљен 1568. године).  

� МАЂАРСКА ПОГРАНИЧНА УТВРЂЕЊА У турском војном походу год. 
1552. – изузев Јегре (Eger)–Турци су опседали несавремена утврђења. То 
је схваћено и на краљевском двору и приликом реконструкције тврђава 
примењена су најсавременија војно-техничка решења. Пошто је улога ар-

? Помоћу историјског атласа и издања Војна 
историја Мађарске (Magyarország hadtörténete) 
прати ток ратова за угарске тврђаве у XVI веку. 

„Тврђава се уздиже до неба насред равнице, на 
узвишењу у плаве облаке се пружа ... Тврђава 
Ноград је исправљена и обновљена, и пошто је у 
време кана Сулејмана у будимском елајету било 
седиште санџака, опет посташе пашалуком.”
Опис турског путописца Евлије Челебије (Evlija 
Cselebi) о ноградској тврђави 

„Ђерђ се и тада, када га пуног рано опколише, чу-
дес но борао: који су се осмелили да му се приб-
лиже, многе варварине је посекао, док малакса-
јући, од губитка крви, паде на колена. Чак ни тада 
није престао да се бори, већ је несмањеном жес-
ти ном делио смртне ударце, док га не погоди то-
повско ђуле; само тада га могаше посећи.”
„Мемоар“ Ференца Форгача (Forgách Ferenc) о 
опсади Дрегеља 1552.

„Ми смо тако одлучили да ћемо се у име вели-
ког Господа свакако затворити у ову тврђаву, јер 
же ља нам је да верно служимо пре свега до-
бром Господу, затим светом царском и краљев-
ском величанству, и хришћанству, и тој слаткој, 
у крајњу пропаст гурнутој домовини, сталожено 
и ведрим лицем, проливајући своју крв, ако би 
судбина тако хтела, макар и свој живот доводећи 
у опасност.”
Писмо Николе Зринског удовици Тамаша Надаш-
дија – Чаковец (Csáktornya), 19. април 1566.
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тиљерије повећана, на месту спољних кула – некадашњих витешких замко-
ва–грађени су бастиони са многоугаоним тлоцртом, тзв. новоиталијан-
ски бастиони, који су „истрчавали” дубоко пред зидине. Бочном паљбом 
топова (са тих) ефикасније се могао бранити суседни бастион. Изграђени 
су спољни шанчеви, чија улога беше да нeпријатељску артиљерију задр-
же на одговарајућем одстојању. 
 Где није било новца за изградњу савременог одбрамбеног система, 
тамо су тврђаве јачане на „мађарски начин”: палисадима. Балване укопа-
не у два реда оплели су шибљем, а између је сипана па набијана земља. 
Спољашњу страну су још замазали блатом да штити од пожара. На рав-
ничарским просторима истом техником су подизана утврђења (на мађар-
ском: palánkvár). А када је у њима стационирана и лака коњица, тада су та 
утврђена места називана хусарвар (huszárvár). 
 Пограничне тврђаве су у случају напада пружале брзу помоћ једна дру-
гој, а и вести су брзо размењиване. Четовање је сматрано малтене сва-
кодневном вежбом. Посада утврђења је дубоко упадала на нeпријатељс-
ку територију и враћала се богатим пленом.
 Јунаштво крајишника (српски термин мађарски: végvári vitéz) овековечено 
je у јуначким песмама (српски термин за сличан појам, на мађарском: históriás 
ének). Те песме су састављали престарели крајишници. Један од најпозна-
тих аутора бeшe Шебешћен Тиноди (Tinódi Lantos Sebestyén) Надимак „Лан-
тош” указује на то да су „мађарске епске песме” извођене на лаути (lant).
  
СЛАБЉЕЊЕ ОСМАНСКОГ ЦАРСТВА Након смрти Сулеј-
мана Величанственог у османској државној организацији ја-
вили су се знаци слабљења. Стара Турска је у свим сегменти-
ма живота била под султановом контролом, а сада се суочавала 
са озбиљним проблемима. 

� У трговини која је била у државном надлешству, почело је да цвета 
кријумчарење, организовано од појединаца па и група. Овисност од султа-
на је постала све мучнија – и у кругу војске. Многи од спахија су покушали 
да свој посед начине наследним спахилуком. И јаничари су све теже под-
носили војничке стеге. Лабавила је дисциплина.

 Поред унутрашњих потешкоћа, снага царевине је сламана и пе-
риодичним нападима Персијанаца. Ни турска флота на Меди-
терану није баш блистала (нпр. пораз при опсади Малте, пораз у 
поморској бици код Лепанта). 

ПЕТНАЕСТОГОДИШЊИ РАТ (1593-1606) Цар Рудолф II (II. 
Rudolf, 1576–1612) кao угарски краљ Рудолф I (1576–1608), није 
схватио да је Османско царство већ прешло свој зенит и да сада 
настоји да очува мир. Султан Мурат III (III. Murad), међутим, 
након пораза у једном пограничном сукобу (1591–1593) објавио 
je рат хабзбуршком владару. Тако је започет тзв. Петнаесто-
годишњи рат (1593–1606), у српској историографији познат под 
називом: Сисачки рат. 

� Зашто је тај дуготрајни рат назван Петнаестогодишњим ратом? Постоје 
два мишљења. По једном: од пограничне чарке (1591) до склапања мира 
са Турцима (1606) протекло је 15 година. По другом – савременици су де-
лили то мишљење – рат је започео 1593 (пад сисачке тврђаве) и трајао је 
до 1608 – до успешног завршетка антихабзбуршког сталешког покрета, који 
је покренут још током тог рата. 

 У јесен 1593. главнина турске војске је продрла на Дунантул: 
освојила је Веспрем (Veszprém) и Варпалоту (Várpalota). Потом су 
иницијативу преузели царски најамници и крајишници. Војске 
под врховном командом Миклоша Палфија (Pálffy Miklós) у зим-
ско-пролећном походу 1593–1594, од Филека (Fülek / Филако-

? Шта знаш о турској војној организацији? Заш-
то је дошло до кризе у турској војсци након прес-
танка освајања?

„Надаље, док на граници ваше величанство 
држи мађарске капетане, који нит’ дању нит’ ноћу 
не престају сa борбoм, отимају, скитају, поста-
вљају заседе. И док не престају да чине неприја-
тељства, ваше величанство може бити уверено, 
да због њих мир не може бити одржан.”
Мустафа-паша (Musztafa basa) Максимилијану 
I (17. децембра 1575.)

? Помоћу извора протумачи какав беше мир-
нодопски период између Османског и Хабзбурш-
ког царства? 

„Када је и сам Синан, заповедник војске, дошао у 
неприлику, оклизнувши са моста, паде у мочвару 
и његови га једва могоше извући и однети у (тур-
ски) табор. У тој бици су се међу осталима јунаш-
твом истакли Миклош Шењеи (Sennyei Miklós) и 
Алберт Кираљ (Király Albert), нашу победу је до-
казивала пропаст многих угледних Турака, као и 
смрт Хасан-паше.”
Јанош Барањаи Дечи (Baranyi Decsi János) о борба-
ма Жигмонда Баторија, о бици код Ђурђева (1595)

Заклопац надгробног споменика Иштвана Добоа, 
(Јегра). На рељефу је Добо приказан као baro 
regni (zászlósúr), тј. великаш коjи има право да 

држи приватну војску
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во) до Нограда (Nógrád) – ослободише северне тврђаве Ходол-
тшага. 

Успеси хришћанске војске допринели су да је формиран 
међународни антитурски савез (1594). Ратне трошкове су фи-
нансирали папа, аустријски сталежи и немачки царски сабор. У 
том великом међународном подухвату војнички су учествовали 
Хабзбуршка монархија, ердељска и румунске кнежевине. 
 Након почетних успеха уједињене хришћанске снаге су 1596. 
у одсудној бици код Мезекерестеша (Mezőkeresztes) – у највећем 
окршају Петнаестогодишњег рата – потучене од главне султа-
нове војске. 

� Након битке код Мезекерестеша Османлије су преузеле иницијати-
ву. Полако су повратили оне тврђаве које су почетком рата изгубили. Шта-
више, освојили су и неке које до тада још нису биле њихове: Јегра, 1596; 
Канижа (Kanizsa) 1600. 
 Потом је следило пар мађарских војних успеха. Нпр. 1598. повраћена је 
ђурска трвђава (győri vár) – која је четири године раније доспела у турске 
руке. Краљевске трупе под вођством Миклоша Палфија употребиле су пе-
тарду (претеча минобацача), најновији „крик” ратне технике: петардом су 
детонирали капију утврђења. Међутим, чињенице су указивале да ниједна 
страна није могла надјачати другу. Све више људи је ратовање смат-
рало бесмисленим. Царска војска је чинила скоро иста пустошења по др-
жави као турска, а кривац је био: неодговарајућа логистика. 

ЕРДЕЉ У ВИХОРУ РАТА Већина ердељског племства није 
веровала у успех хришћанских сила и наставила је сарадњу са 
Османлијама. Бечки двор је то брзо препознао. Ердељска опо-
зиција није угрожавала само антитурску коалицију, него и ха-
бзбуршке аспирације на Трансилванију. Нестабилна личност 
ердељског кнеза Жигмонда Баторија (Báthory Zsigmond) – нега-
тивно се одражавала по његове политичке подухвате – и све више 
је забрињавала цара Рудолфа I.

� Жигмунд Батори je са војском, коју су углавном сачињавали Секељи, 
а којом је командовао његов ујак Иштван Бочкаи; односно војска влашког 
војводе Михаила (Mihály vajda), oднeо је сјајну победу над Турцима 1595. 
у бици код Ђурђева (Gyurgyevó), на доњем току Дунава. Након изгубљене 
битке код Мезекерестеша кнез се колебао између Хабзбурга и Османлија: 
нудећи своју државу час једној па другој страни. 

Бечки двор је одлучио да укине хаотично стање у Ердељу 
и издао је налог да се окупира Ердељ (1599). Главнокоман-
дујући царских трупа генерал Баста (Basta) са својом изгладне-
лом војском начинио je велико пустошење у Трансилванији. 

ИШТВАН БОЧКАИ НА ЧЕЛУ ПРВОГ АНТИХАБЗБУРШКОГ 
ПОКРЕТА Усред рата бечки двор је започео хајку на протестан-
те. Онемогућено је нормално функционисање протестантских збо-
рова, храмови су им насилно одузети. Хабзбуршка управа је забра-
нила да жалбе верског типа буду изношене на државним саборима.
 Велико негодовање је изазвало, што је централна управа ради
намиривања ратних трошкова кренула да одузима велепоседе. 
Под лажном оптужбом вођено је туце велеиздајничких проце-
са против мађарског крупног племства. (Велеиздаја је значи-
ла: угрожавање владаревог живота, противзакониту делатност и 
делатност уперену против територијалног интегритета државе.) 
Судски процес је обично завршаван смртном пресудом и одузи-
мањем свих добара (fő és jószágvesztés).

 „Баста, који је све време настојао да врбује нове 
снаге, добио је наређење од цара да окупира Ер-
дељ ... Бастион већег дела Европе, који је најви-
ше заслужио, да га сви хришћани помажу и одр-
же. Они га гурнуше у пропаст, они који су требали 
имати највише интереса да га подрже.”
Мемоари капетана Џона Смиса (John Smith) о 
угарским и ердељским авантурама (1630)

Надгробни споменик Mиклоша Палфија (Пожун, 
1600). Палфи беше легендарни ратник Петнае-
стогодошњег рата. Користио се и најмодернијом 
ратном техником. Године 1598. помоћу петарде – 
претече минобацача – освојио је ђурску тврђаву 

Савремени портрет Басте. Народи Ердеља су 
страховали од хабзбуршке власти. Пустошења 
царских најамника беху безмерна. Пољопри-
вредници Ердеља, немајући више стоку за те-
глење, када су орали, упрегли су себе и своје 

укућане. То беху „Бастина кола”
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 Из редова мађарског крупног племства, између осталих та оп-
тужба је теретила Иштвана Илешхазија (Illésházi István) и Жиг-
монда Ракоција. Оптужене аристократе су обично побегле у 
иностранство и тако спасли живу главу, али не и своја имања. 
Међутим, Иштван Бочкаи (Bocskai István), који је такође опту-
жен за велеиздају, уместо бекства или покушаја одбране на суду 
– одлучио се за противнапад.
 Могао је да рачуна на подршку хајдука, слободних краљев-
ских градова и ердељских избеглица са турских територија–
свих који су били огорчени пустошењем кајзероваца. 
 На брзу руку сакупљеном војском код Алмошда (Álmosd) је из-
војевао победу над једним од царских војсковођа. У јесен 1604.
умарширао је у Кошице (Kassa). Белђојозо (Belgiojoso)–главни 
заповедник Горње Мађарске (Felső-Magyarország) и хабзбуршки 
повереник – морао је устукнути пред њим. Бочкаи је на врхунцу 
војних успеха 1605. изабран за кнеза. Прво у Ердељу, а потом 
су  га на државном сабору у Серенчу (Szerencs) сталежи изаб-
ра ли и за кнеза Мађарске. 
 Султан је од самог почетка подржавао антихабзбуршки уста-
нак, јер му је то одговарало. (Чак је Бочкаију послао и круну.) Али 
Иштван Бочкаи је брзо сагледао да борба која би била вођена 
у савезништву са Турцима само увећавала (њихов) Ходолтшаг 
и слабила мађарску одбрамбену линију. Наиме, у тврђаве које би 
биле одузете од Хабзбурговаца Турци су намеравали поставити 
своју стражу. Зато је повољно одговорио на понуду бечког двора 
у вези с преговорима. 
 Да би мир сматрали својим, Бочкаи је у децембру 1605. на др-
жавном сабору у Корпони (Korpona) хајдуцима доделио (ко-
лективно) племство и слободне земљишне поседе са својих 
имања. Тако су настали хајдучки градови, у којима су хајдуци 
били ослобођени феудалних дажбина, само је војничка служба 
тражена од њих.

МИРОВНИ УГОВОРИ СА ХАБЗБУРШКИМ И ОСМАНСКИМ 
ЦАРСТВОМ Бечки мир склопљен у јуну 1606. између Хабзбур-
га и Бочкаија успоставио је независност Ердеља и Парцијума.
Бочкаи је за себе и своје мушке потомке добио жупаније: Угоча 
(Ugocsa), Берег (Bereg), Сатмар (Szatmár) и тврђаву Токај (Tokaj). 
Протестантском племству, грађанима слободних краљевских гра-
дова и крајишницима дозвољена је слобода вероисповести, с 

„Дакле када их 4. новембра позваше пред 
краљевски главни суд, Илешхази (Illésházy), ког 
неко тајно опомене на опасност која му прети, 
побегао је, и стигавши у свој замак у Тренчин 
(Trencsény), брзо своје вредности и новац ста-
ви у бачве – кажу да је био веома богат – и по-
беже у Пољску.”
Из историјског дела Миклоша Иштванфија 
(Istvánffy Miklós: Маgyarok dolgairól,1603)

„Године 1603. у јесен нападе Иштван Бочкаи са 
хајдуцима Немце и извојева славне победе те ис-
тера Немце из Ердеља и Мађарске.”
Из мемоара Тамаша Боршоша (Borsos Tamás)

„Изјављујемо дакле пред Господом и целим 
хришћанским светом да ћемо се бранити до по-
следњег даха против краљеве тираније, јер по 
правди природе тако чине и неуке животиње у 
случају опасности.”
Проглас сталежа, који су се прикључили Бочка-
ију–народима Европе (Серенч, април 1605)

„Исто тако дарујемо и поклањамо наведене посе-
де да њих вечним правом (...) поседују, уз пошто-
вање туђег права. Истовремено са овом даров-
ницом потврђујемо да их ослобађамо (кметства 
и плаћања пореза).”
Даровница Иштвана Бочкаија, на државном са-
бору у Корпони, за 9.254 хајдучка војника (12. де-
цембар 1605) 

„Може бити, а и ја тако мислим, да је Турчин у ло-
шем стању, али и Ваше Величанство мора раз-
мислити о свом стању. У сваком погледу ће моћи 
видети да ... са осиромашеним државама, лоше 
наоружаном војском, ослабљеним пограничним 
утврђењима, великом оскудицом у муницији и 
храни, са нагомиланим дуговима, због којих нема 
више кредита, стање Вашег Величанства такође 
није најсјајније.”
Писмо нaдвojвoде Maтиjе (потоњег краља Ма-
тије II) цару Рудолфу. Рудолф се залагао за на-
ставак рата против Турака

Бочкаи међу својим хајдуцима (цртеж непознатог 
аутора из 1615). Велика маса хајдука је живела 
на источном рубу краљевске Мађарске, односно 
у жупанијама Парцијума, које су прикључене Ер-
дељу. Бoчкаи као властелин из Бихара (Bihar) и 
мобилизатор хајдука није се осећао пријатно у 
Ердељу. Своje седиште је преместио у Кошице
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тим да не угрожавају римокатоличку веру.
 Племство које је стало уз Бочкаија желело је да Хабзбурзи и са 
Турцима склопе мир. На то су и Хабзбуршка и Турска цареви-
на – исцрпљене дугим ратом – пристале. У новембру 1606. на 
пољу код ушћа реке Житве у Дунав Бочкаијeвим посредовањем 
потписан је Житваторочки мир (Zsitvatoroki béke). Узимајући 
насталу ситуацију као полазну тачку, зарaћене стране су потписа-
лe мир који ће – предвиђено је, бити на снази 20 година. Mађар-
ски краљ је престао да плаћа данак турском султану.
 Иштван Бочкаи је – руководећи се Калвиновим учењем – себе 
сматрао божанским послаником, који се побунио „против тира-
нина који је погазио божански закон”. Али ускоро, након оства-
ривања тог значајног историјског дела, 29. децембра 1606. пре-
минуо је у Кошицама. 

1. Зaшто је за време Петнаестогодишњег рата избио оружани сукоб између угарских сталежа и хабзбуршког 
владара?

2. Може ли се Бочкаијев наступ протумачити као борба за ослобођење? Да ли је супротстављање сталежа штет-
но утицало на рат против Турака?

?  Посматрајући са стратешког аспекта, која су 
била најважнија турска освајања?

„Четврто. Да буде мир између два цара, на свим 
местима, нарочито у Мађарској и у некадашњим 
покрајинама, и на води и на копну.”
Из текста Мировног уговора код Житваторо-
ка (11. новембар 1606)

„И докле буде Мађарска круна – код од нас јаче 
нације – горе код Немаца, Мађарско Краљевство 
док на њима стоји; мора се, корисно је држати у 
Ердељу мађарског кнеза, јер ће то бити добра 
заштита. А ако би Господ хтео да Мађарска круна 
у Мађарској, у мађарскe рукe – под једно краљев-
ство – дође; опомињемо Ердељце да се не отце-
пе, да не раде против тога, него да по могућности 
помажу, и свесно под ону круну – по старом оби-
чају – себе дају.”
Бочкаијев „Тестамент“ (17. децембар 1606)

? У чему је – по Бочкаију – историјски значај Ер-
деља? На шта упозорава ердељске политичаре?

Проширивање турских освајања у Петнаестого-
дишњем рату

42. Јачање краљевске Мађарске 
и Кнежевине Ердељ

ЈЕДИНСТВО СТАЛЕЖА У КРАЉЕВСКОЈ МАЂАРСКОЈ То-
ком Бичкаијевог устанка и неколико година након тога остварено 
је јединство сталежа. Мађарски племићи који су већином били 
реформати подржали су евангелистичко становништво слобод-
них краљевских градова у решавању верских увреда. Племићи 
горње Мађарске су чак изјавили пред владаревим изаслаником 
да слободни краљевски градови „се зато називају слободним гра-
довима јер уживају исту слободу као господа” (1604). Великаши 
на челу са Иштваном Илешхазијем постигли су – приликом су-
протстављања сталежа владару – да су им сe поред слободних 
краљевских градова прикључили и католичка господа и прелати. 

?  Какав је човек био цар Рудолф, a кaкaв 
њeгoв млaђи брaт (надвојвода па краљ) Maтијас? 
(Brigitte Hamann: Habsburg lexikon) Потражи у 
књизи Бригите Хаман „Лексикон о Хабзбурзима“.

„1. § Упражњавање вере барона, магната и пле-
мића, као и слободних градова, и свих сталежа 
у држави (...) и мађарских војника крајишника, 
у пограничним утврђењима, сваки у својој вери 
(да остане) као и паланке и села, ако то добро-
вољно и без присиле хоће да прихвате, свугде да 
буде слободно и нико никога да не омета у ужи-
вању и вежбању тога. 
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САРАДЊА УГАРСКИХ СТАЛЕЖА СА БУДУЂИМ ВЛАДА-
РЕМ Рудолф се није хтео придржавати одредаба Бечког мира, што 
је резултирало опасношћу од нове сталешке побуне. Његов млађи 
брат Матијас (Matthias), да би се домогао власти, био је вољан да
се удружи са мађарским и аустријским сталежима. Под именом 
Матија II (II. Mátyás, 1608–1619) крунисан је за мађарског краља. 
 Помоћ је наравно имала своју цену. Матијас је морао ојачаним 
сталежима чинити уступке. Пре него што је крунисан за краља (го-
дине 1608.) je у тзв. преткрунидбеним законима дао обећања да 
без пристанка сталежа неће покретати ратове, а свим подани-
цима Мађарског краљевства је обезбедио слободу верисповести.
Мађарски државни сабор поново је могао да бира палатина.
Kраљ je одредио четири кандидата – двa католикa и двa протестан-
тa – oд њих једног је сталешки сабор изабрао једног за палатина. 

� Некако у то времe се искристалисала структура дводомног угарског 
државног сабора. Крупно племство и прелати су већали „на горној табли”, а 
представници средњег племства, нижег свештенства и слободних краљев-
ских градова „на доњој табли”. „Табле“ су гласале посебно. Предлог о ком 
се расправљало поднео је владар. О решењима два дома су се обавешта-
вала путем порука, све док се не би сложили о заједничком тексту који је 
поднет владару: felirat. Тада би владар доставио свој одговор сабору: leirat, 
потом је опет следило заседање „табли”, размена предлога и одговора. Све 
док „домови“ не би усагласили ставове. Одлука сабора постала је правос-
нажна ако је добила владареву потврду. 

ПРОТИВРЕФОРМАЦИЈА У КРАЉЕВСКОЈ МАЂАРСКОЈ
На државном сабору 1608. донети су закони о свим важнијим за-
хтевима угарског племства. Смањен је значај конфесионалних 
разлика, односно сукоба између протестантског племства и ка-
толичких Хабзбурга. Штавише, све већи број протестантских пле-
мића се вратио под окриље римокатоличке вере, тј. рекатолирао је. 
 За масовно преобраћање заслужан је језуитски редовник Петер 
Пазмањ (Pázmány Péter, 1570–1637), који је од 1616. понео звање ос-
трогонског надбискупа, тј. кардинала Угарске. Његовим залагањем 
је скоро тридесет протестантских аристократа рекатолирало. Па-
змањ се залагао да сe племство верски уједини – без нарушавања 
племићких повластица. По његовом мишљењу, то би био залог мир-
не сарадње са двором. Племићи су од рекатолизације очекивали
да им феудални поседи буду осигурани а привилегије признате 
од стране краља.
 Миру који је успостављен између сталежа и хабзбуршких 
владара много је допринео Пазмањ. Рад ове изузетне личности 
мађарске противреформације помагали су језуити, његови не-
гдашњи другови редовници. (У другој половини XVI столећа, 
након неуспелог тражења дозволе да почну са радом, језуити
су се у његово време учврстили на мађарским просторима.) Па-
змањ, који се током верских расправа „очеличио“, допринео је 
даљем развоју мађарске прозе. Лично је сматрао вреднијим од 
своје књижевне делатности рад на организовању школства–у
католичком духу. Свештенство је било слабо образовано. Па-
змањ је широм краљевске Мађарске отварао школе. У седишту 
угарских кардинала, у граду Нађсомбату (Nagyszombat / Трна-
ва), године 1635. основао је универзитет са теолошким и фи-
лозофским факултетом. (Тада: Pazmaneum; сада: Еötvös Loránd 
Tudományegyetem; универзитет, који од тада континуирано ради 
– под разним именима и у разним градовима.)

� НЕРЕДИ У ЕРДЕЉУ Габор Батори (Báthory Gábor, 1608–1613), мла-
ди и стасити господар Ердеља, сматрао је да му власт нико не може огра-

2. § Да се избегне нетрпељивост и разилажење 
међу сталежима, одлучујемо да свака вероиспо-
вест добије претпостављене из своје вере или 
суперинтенденте […]”

Божијом помоћу и са Maђарима и са Турцима 
склопи се мир и поравна се: 
1. § Зато одлучише (представници угарских ста-
лежа) да Његово краљевско величанство то одр-
жи и да без претходног знања и договора државе 
у Мађарској и њеним прикљученим деловима не 
покрене рат, нити доведе страну војску. […]
А што се палатина тиче, по одлуци истих стале-
жа, да његово краљевско величанство, именује 
две особе римокатоличког статуса и из еванге-
листичке вероисповести исто толико особа да 
предложи, између њих ће (угарски државни са-
бор) изабрати најспособнијег на високи положај 
палатина.”  
Одломци из тзв. преткрунидбених закона Ма-
тије II

„2. § Дакле сталеже Мађарске сачињавају „држа-
востанари“ као што су: прелати, барони или маг-
нати, племићи и слободни градови: 
3. § Тога ради државостанари на овом државном 
сабору одлучују да Његово краљевско величан-
ство сем горе наведених, са краљевским писмом 
никога на државни сабор не може позвати.
Како се око ослобађања кметова јавља доста 
злоутотреба, стога налажемо:
1. § Да те жупаније, које су до сада практико-
вале ослобађање кметова да и надаље остану 
на томе. 
2. § А које жупаније то тек желе да практикују да 
имају слободу да за ослобађање кметова доне-
су поседно решење.”
Одломак из тзв. посткрунидбених закона Ма-
тије II

?  Како одражавају снагу сталежа закони из 
1608? 

„Прелиставаш Свето писмо? И ја. Молиш се Гос-
поду да (ти) да осветљење путем Светод Духа? 
И ја. Желиш спасење душе? И ја. Ти објашња-
ваш Свето писмо? И ја. Како да знам, који од нас 
двојице тумачи боље, исправније?”
Одломак из верске расправе од Петера Па-
змања. У XVII столећу верске расправе нису 
вођене само уживо, него су се одвијале и путем 
полемичких списа. Ово је захтевало „мајстор-
ски” стил од проповедника 

„Јао како гадно изгледа наша чистоћа, како гнев-
но наша питомост, како надувено наша покор-
ност, како слабо наша јачина – ако се погледамо 
у Христовом зрцалу.”
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ничити. Непромишљено, демонстрирајући силу, нпр. укинуо је привилегије 
Саса. Навукао је на себе гнев свих политичких чиниоца Ердеља.
 Један од доскорашњих присталица Габора Баторија Габор Бетлен, глав-
ни капетан Секеља – који је морао да бежи испред њега – уточиште је на-
шао код Турака и преузео је иницијативу. Бетлен је уз султанову подршку у 
јесен 1613, у Коложвару прогласио се кнезом. Баторија, који је пао на испи-
ту политичке зрелости, након неколико дана су у Нађвараду убили хајдуци. 

ВЛАДАВИНА ГАБОРА БЕТЛЕНА Са државним регулисањем 
спољне трговине, са концентрацијом вредносног новца, ердељски 
кнез Габор Бетлен (Bethlen Gábor) водио је меркантилистичку 
економску политику. Традиционалним ердељским артиклима – 
рогата стока, со, восак, крнзо, мед, гвожђе, жива – по иностран-
ству су само кнежеви људи могли трговати. Они су квалитетним 
новцем богатили државну ризницу.
 Од тог новца могли су се издржавати најамници. Добро орга-
низована војска у почетку је допринела јачању кнежевске власти. 
Када је, међутим, у мају 1618. букнуо антихабзбуршки устанак 
чешких сталежа, Габор Бетлен је настојао да искористи антихабз-
буршко незадовољство, које је попримало све веће размере. Кнез 
Ердеља се септембра 1619. на страни чешких устаника умешао 
у рат, ступивши у војну сарадњу са пфалачким изборним кнезом 
Фридрихом – који је у међувремену изабран за чешког краља.  

� Током напада лако је освојио угарски Фелвидек. (Његова војска допуње-
на чешко-моравским снагама у јесен 1619. већ је опседала Беч. Али због 
дејстава кајзероваца на Фелвидеку, Бетлен се повукао.) Видевши његове 
ратне успехе, угарски сталежи су 25. августа 1620. на државном сабору 
у Бестерцебањи, детронизујући Хабзбурге, изабрали Бетлена за краља.
Султан је одобрио да Бетлен буде краљ Мађарске, али кнез се прибоја-
вао да ће, ако прими круну, Турци тражити од њега предају тврђава. А није 
пристао ни на уједињење Ердеља и Угарске, а тако ни на крунисање, ни 
на стварну владавину над тим земљама.

 Чешки сталежи су још исте године претрпели пораз од царских 
трупа код Белог брда (Fehérhegy) 8. новембра 1620. Бетлен, иако је 
остао сам, успешно се носио са кајзеровцима. Све више је јења-
вало одушевљење и подршка мађарских сталежа. Кнез је на-
стојао да појача централну власт и повећавао је порезе. Бетлен је
21. децембра 1621. у Николзбургу (Nikolsburg) потписао – под
врло повољним условима – мир са угарским краљем Ферди-
нандом II (II. Ferdinánd, 1619–1637). Јесте да се одрекао краљевс-
ке титуле, али је добио седам горњомађарских жупанија: Сатмар, 
Саболч, Угоча, Берег, Земплен, Боршод, Абауј. Николзбуршким 
миром је загарантована слобода вероисповести. 
 Кнез је још у два наврата водио поход у краљевску Мађарску. 
У мировним уговорима – који су закључени након Бетленове де-
монстрације силе – са малим изменама потврђене су одредбе Ни-
колзбуршког мира.

BЕТЛЕНOВO НАСЛЕЂЕ Из размирица након Бетленове смр-
ти као победник изашао је Ђерђ I Ракоци (I. Rákóczi György, 
1630–1648), негдашњи Бетленов војсковођа, који је наставио по-
литику свог претходника.
 Када су против цара Фердинанда III (III. Ferdinánd, 1637–1657) 
и Швеђани и Французи ступили у рат, тренутак се чинио повољ-
ним. Ракоци је 1644–1645. са својом војском продро на терито-
рију краљевске Мађарске. Његове победе су постигле циљ. Го-
дине 1645. потписан је мир – између бечког двора и ердељског 
кнеза – у Линцу (Linz). Миром је обећано да ни седам жупанија, 
ни протестанстки верници неће бити угрожени.
 Ђерђ I Ракоци је у економској политици прво ходио стопама 

Одломак из једне Пазмањеве проповеди
„Да сам се ја дао крунисати, никада од мене 
луђег и јаднијег владара не би било, јер Турчин 
би одмах тражио од мене да предам гранична 
утврђена, што ако не бих урадио, одмах би ме 
уцењивао, да ће са Немцем поћи на мене.”
Габор Бетлен о одбијању краљевске титуле

„Следећег дана умарширали смо у место Па-
ланк [Pacaloco], ту се сретосмо са војском Габо-
ра Бетлена [Bethlehem] од 30.000 и са Турцима 
од 50.000 војника. Та војска – додајући и нашу– 
бројала је 100.000 војника. Када је цар то чуо, 
престрашио се, и након многих тајних прегово-
ра, закључио је двогодишњи мир са Турчином и 
Бетленом, дајући им што су тражили.”
Енглески најамник (Sydnam Poyntz) о Бетлено-
вом тротивхабзбуршком походу из 1626.

Петер Пазмањ (савремени бакрорез). Рођен је 
у протестантској држави, а умро у католичкој. У 
верским расправама био је достојан противник 

протестантских проповедника 

Габор Бетлен, ердељски кнез и изабрани мађар-
ски краљ (C. Visscher. савремени бакрорез)
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Габора Бетлена. После је приходе повећавао реорганизовањем 
eрарних и својих приватних поседа.  

� МИКЛОШ ЕСТЕРХАЗИ, ВОДЕЋА ПОЛИТИЧКА ЛИЧНОСТ МАЂАРС-
КЕ Пошто је законом из 1608. успостављена титула палатина, они који су 
дошли на тај положај постали су главне личности мађарског политичког 
живота. Међу њима се издваја личност палатина Миклоша Естерхазија
(Esterházy Miklós, 1625–1645), чија је каријера добар пример да верност 
према Хабзбурзима и вођење политике у интересу свог народа – у том 
раздобљу – још je било могуће ускладити. У свом нацрту поднетом вла-
дару предлагао је рационалнију употребу државних прихода, са циљем да 
се организује самостална мађарска војска. Палатин се противио самос-
талности Ердеља, јер је кнежевину држао за марионетску турску државу. 
У духу противреформације Миклош Естерхази је издашно помагао просве-
ту и уметност.

ЗЛАТНО ДОБА ЕРДЕЉА Просвета, наука, књижевност и умет-
ност су цветале, јер је економска политика Габора Бетлена – 
као и оба Ракоција – омогућила сигурну материјалну осно-
ву за развој културе под покровитељством ердељских владара. 
У том процесу учествовали су и ердељска господа, која су исто 
много жртвовала за развој културе. Габор Бетлен је кнежевски 
дворац у Ђулафехервару обновио у ренесансном стилу. И ту, 
у престоници основао штампарију и високу школу, на којој су 
предавали познати професори из иностранства.

?  Ердељ је у XVII столећу ценио знање и делатност реформатског теоло-
га, Алберта Сенција Молнара (Szenczi Molnár Albert, 1574–1639) – саста-
вљача речника, преводиоца псалтира. Сенци је на кнежеву молбу превео 
Калвиново главно дело „Систем хришћанске вере“. Велик утицај је извр-
шио на ердељску просвету Мартон Сепши Чомбор (Szepsi Csombоr Márton, 
1595–1623) својим занимљивим путописом о искуствима стеченим по Евро-
пи. Протестантски проповедник Петер Алвинци (Alvinczi Péter, 1570–1634), 
који се упустио у верску расправу са Пазмањем, саставио је проглас о Бет-
леновим верско-политичким назорима. 
 И у доба Ракоција, оца и сина, духовни живот Ердеља је био на високом 
нивоу. На територијама које су припадале Ердељу – колеџи у Дебрецину и 
Шарошпатаку–су постали значајни педагошки центри. Коменије (Comenius, 
Jan Amos Komensky), педагог моравског порекла, први је пут практиковао 
поделу ученика по разредима, односно увео је наставне предмете – био 
је професор у шарошпатачком калвинистичком колегију од 1650. до 1654. 
Своју перманентно обогаћивану приватну и дворску библиотеку Ђерђ Рако-
ци I (а и син му) учинио је јавном. Што је много допринело квалитету наставе. 
 Да се протестантска вера проповеда на матерњем језику, веома је за-
служан Јанош Апацаи Чере (Apáczai Csеre János, 1625-1659), који је та-
кође био педагог. Као професор на колеџу у Ђулафехервару – под утицајем 
енглеског пуританизма, који се залагао за развој природних наука – напи-
сао је своје главно дело „Мађарску енциклопедију“ (Magyar Encyclopaedia), 
прву „ризницу науке” на мађарском језику.
 Први покушаји реформе мађарског језика и настанак политичке филозо-
фије су у Ердељу били повезани. Тој традицији је темеље ударио песник и 
политичар Јанош Римаи (Rimay János, 1570–1631) – пријатељ Балашијев, 
дворанин Бочкаијев и Бетленов. Римаија је следио Јанош Саларди (Szalárdi 
János, 1601–1666), секретар Ђерђа I Ракоција, који је, пишући историју Ер-
деља на мађарском језику, намеравао да утиче на јавно мњење.

1. Како је учвршћена сталешка владавина, и то које је верске и политичке последице изазвало?
2. Зашто су прве деценије XVII столећа могле обезбедити повољне услове за јачање Ердеља?
3. Зашто ердељски кнежеви нису ујединили Ердељ и краљевску Мађарску?

„Нека се донесе одлука о сакупљању помоћи у 
новцу за добробит целог хришћанског света, чији 
је бастион ова држава ... војници су свакако мо-
рали доћи у стање крајњег очаја, не могу се до-
вољно оријентисати између верности и крајње 
беде, немајући никакве наде за побољшање (си-
туације), када само годишње или двогодишње 
једном добијају најамнину.”
Миклош Естерхази о ситуацији у држави 
(1627)

„Али пре свега настојао је поштовање Господње 
успоставити, великом марљивишћу, у домовини, 
школе градити, да се у њима предају лепе науке, 
слати младиће на студије на белгијске и енглес-
ке академије, домовину реформатским ученим 
учитељима, професорима украсити, била му је 
главна брига ...”
Бетлен помаже развој науке. Одломак из хрони-
ке Јаноша Салардија 

Портрет Миклоша Естерхазија из 1645. На слици 
је палатин приказан „на положају” – размишља 
над писмима. „Палатинска политика” је почетком 
XVII столећа играла видну улогу у решавању др-
жавних послова 
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43. Поновни 
мађарско-хабзбуршки сукоби 

МЕЂУСОБИЦЕ УГАРСКИХ СТАЛЕЖА И ВЛАДАРА Среди-
ном XVII столећа погоршан је однос између мађарске аристо-
кратије и владара. Фердинанд III је и поред кршења примирја од 
стране Турака, обновио мир са султаном (1649), што је изазвало 
велико негодовање међу баронима – или како су их тада назива-
ли – магнатима, који су након завршетка Тридесетогодишњег рата 
очекивали од владара да се окрене против Турака.

� (ПОЛИТИЧКИ) ПРОГРАМИ АРИСТОКРАТА Незадовољници су се окупи-
ли око млађег брата актуелног ердељског кнеза Жигмонда Ракоција (Rákóczi 
Zsigmond), који је живео у Шарошпатаку. Он је заједно са палатином Палом 
Палфијем (Pálffy Pál, 1649–1653) размишљао о противхабзбуршком устан-
ку. Планове је прекинула палатинова смрт, а преминуо је и Жигмонд Ракоци.
 Неке аристократе предвођене Николом Зринским, хрватским баном, тада 
су се приближиле кнезу Ђерђу II Ракоцију и од њега су очекивали да се зауз-
ме за њихову ствар. Праунука сигетског јунака – једног од најбољих војско-
вођа и песника код Мађара у XVII столећу – тада су заокупљала три питања 
(која је преточио у књиге): јуначка традиција ратовања против Турака: „Оп-
сада Сигета“ (Szigeti veszedelem, 1651); организовање самосталне мађар-
ске армије: „Логорски мали трактат“ (Tábori kis tracta, 1651) и „Јуначки пору-
чник” (Vitéz hadnagy, 1653); идеја националне краљевине: „Размишљање о 
животу краља Матије“ (Mátyás király életéről való elmélkedés, 1656).  

СЛАБЉЕЊЕ КНЕЖЕВИНЕ ЕРДЕЉ Освајање пољске
(краљевске) круне била је давнашња жеља Ракоција. Ђерђ II Рако-
ци тај циљ је желео постићи у шведско-француском савезништву. 

� Године 1655. Швеђани, који су желели појачати своје балтичке позиције 
– напали су Пољску. Након почетних успеха дошли су у конфликт са окол-
ним државама: Русијом, Хабзбуршком монархијом, Холандијом и Данском. 
Швеђанима је била потребна војна снага Ердеља, зато је шведски краљ 
понудио пољски престо ердељском кнезу. Ђерђу II Ракоци је у лето 1647. 
већ са својим трупама био у Варшави. Али Карло X (X. Károly) на вест да 
су Данци напали Шведску напустио je Пољску. Турски султан је, пославши 
Татаре на Ердељ, спровео казнену акцију над (вазалном) кнежевином, по-
што ова за свој подухват није тражила дозволу Високе порте. Претрпивши 
више пораза, Ракоци је новцем купио мир од Пољака и напустио њихову 
државу. У повратку Татари су му заробили 20.000 војника и депортовали их 
на Крим. (Већина их је пропала, неки су откупљени – након неколико година 
су се тек вратили кући.) Ердељ је захватћењ пустошењем Татара.

Ђерђ II Ракоци (II. Rákóczi György), који је у Пољској дожи-
вео пораз, ни после султановог упозорења није се одрекао кне-
жевске титуле. Међутим, у мају 1660. поражен је у бици код 
Сасфенеша (Szászfenes) од Османлија, који су продрли у Ер-
дељ. Ракоци је смртно рањен у боју. Кнежевина је платила високу 
цену због његове несмортено вођене политике. Турци су освоји-
ли Варадин (Várad) и претворили га у седиште вилајетa (1660).
 Нови кнез Јанош Кемењ (Kemény János, 1661–1662) своју др-
жаву је – уместо турског – ставио под хабзбуршки протекторат. 
Међутим, узалуд се уздао у војну помоћ бечког двора. У јануару 
1662. Турци су га поразили у бици код Нађселеша (Nagyszőllős). 
Чак ни леш му није пронађен након битке. Султан је већ прет-
ходне године нашао погодну личност за кнеза: Михаља Апа-
фија (Apafi  Mihály). Сачувана је самосталност Ердеља, али кне-
жевина је од сада још више зависила од султана.   

?  Зашто је савремени писац мемоара Јанош 
Кемењ могао забележити: „У исто време живеше 
ова три велика Мађара, (први) Габор Бетлен, (дру-
ги) Петер Пазмањ, (трећи) Миклош Естерхази.” 

„... држава нека држи армаду, стајаћу војску стал-
но припремну, која ће да крене било куда у ма ком 
часу, сваког трена, зими, лети, која ће да крене 
где затреба. То је „фундамент“ нашег опстанка ...”
Никола Зрински о потреби стварања стајаће 
војске. Одломак из дела „Лек против турске 
бољке” 
„Док пишем ово,
Ратни бубањ и трубу Марса”
Одломак из епа „Опсада Сигета” од Николе 
Зринског

„Иако сам већ учествовао у многим војним похо-
дима током свог живота, још никада нисам иску-
сио бојазан у толикој мери као том приликом ... 
Након повлачења мог пука, хаос у нашој војсци 
је био толики, доживели бисмо потпуни пораз, да 
није било француских трупа ... Ова битка је доне-
ла мир; Турци, који су изгубили елиту своје војне 
моћи, поднели су услове мира, које је цар – због 
разних разлога – оберучке прихватио.”
Енглески лорд (Sir Andrew Melwil, 1624–1705) о 
бици код Сентготхарда

Портрет Николе Зринског из 1652.
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ДОГАЂАЈИ РАТНЕ 1663–1664. Након слабљења ердељске др-
жаве Никола Зрински (Zrínyi Miklós) је указивао да би боље тре-
бало искористити духовни и материјални потенцијал краљевске 
Мађарске. Првенствено је рачунао на племство, али у национал-
ну војску је планирао укључити и хајдуке и кметове. У свом делу: 
Лек против турске бољке (Az török áfi um ellem való orvosság, 
1663) као одговор на доскорашње увреде oд стране Османлија – 
предлагао је нападачки рат против Турака. Што је „у периоду 
мира одузето од нас, то да сада (ми) одузмемо од Турчина”. 

� Гледиште Зринског о противтурској офанзиви делио је и Рајнски савез, 
који је – потпомогнут Французима – формиран од немачких царских стале-
жа. (Са тим савезом су до тада већ мађарски политичари аристократе ус-
кладили планове.) Цар Леополд I (I. Lipót, 1657–1705) је, међутим, спор са 
Турцима намеравао решити путем преговора. Тај опрез је произвео кон-
траефекат код Османлија, јер су у јесен 1663. напали и заузели тврђаву 
Ершекујвар (Érsekújvár). У тој ситуацији је на притисак мађарскoг племства 
цар поставио Николу Зринског – и у иностранству признатог војсковођу–за 
главнокомандујућег над трупама у Мађарској. Одговор није изостао. Помоћ 
је стигла и од Рајнског савеза и од француског краља.

 Савезничке војске су, под врховним заповедништвом Нико-
ле Зринског, почетком 1664. продрле – долином Драве – дубо-
ко на турску територију (Зимски поход). 2. фебруара 1664. код 
Осијека (Eszék) су запалили (сажегли) мост од храстовине, и 
тако пресекли комуникацију између турских утврђења на Дунан-
тулу и оних јужно од Драве.
 Међутим, Леополд и Војни савет су се залагали за одбрам-
бени рат. Делови царске војске су тегобним понашањем покази-
вале да не подржавају ратне операције мађарске крупне властеле 
и Рајнског савеза. Зрински је још у јануару смењен са положаја 
главнокомандујућег. Нови заповедник Рајмондо Монтекуколи
(Raimondo Montecuccoli, иначе председник Војног савета) до 
краја је одуговлачио окршај између царске војске потпомогну-
те француским трупама и Османлија. Битку је прихватио тек 1. 
августа 1664, код сентготхардскoг (Szentgotthárd) газишта на 
реци Раби (Rába) – и однео победу.    

ЗАВЕРА ЗРИНСКО-ФРАНСКОПАНСКА Након битке код 
Сентготхарда брзоплето је потписан мир у Вашвару (Vasvár), 
који су угарски сталежи сматрали срамотним. Мир потписан 
без њихове сагласности признао је турска освајања на штету 
краљевске Мађарске. Тврђаве – Варадин и Ершекујвар освојене 
1660. и 1663. године – остале су под Турцима. 
 Мађарска господа су у кризном тренутку изгубила свог вођу, 
визионара. Никола Зрински је 18. новембра 1664. постао жртва не-
срећног случаја приликом лова. Усмртио га је рањени дивљи вепар. 

Највиши достојанственици Мађарске, које је бечки двор изи-
грао, разочарани и у француску помоћ, одлучили су се на очајнич-
ки корак. Краљевску Мађарску су намеравали предати Тур-
цима, тј. трансформирати је у вазалну државу, као што је био 
Ердељ. С тим да би задржали право избора краља, односно тра-
жили би гаранције за очување сталешких повластица, али прис-
тали би на плаћање данка султану. На челу сталешке конспира-
ције стајао је палатин Миклош Вешелењи (Wesselényi Miklós, 
1655–1667). Међутим, њихова комбинација код Турака није на-
ишала на одговарајућу подршку. О завери која се формирала 
крајем шездесетих година XVII столећа сазнало се на бечком дво-

„... господар устаје и каже: нагрдио ме овај ве-
пар, али ево дрвцета – које је носио са собом 
и у борбе – погодног за заустављање крварења 
рана. Покушали су више пута, али узалуд, искр-
варио је, прво је само седео, па легао, а на крају 
ипак је морао умрети.”
Миклош Бетлен (Bethlen Miklós) о смрти Зрин-
ског, која се догодила 18. новембра 1664.

„Покажи да водиш рачуна о заштити своје домо-
вине, нека сазна то тлачитељ. Прошла времена 
нека послуже примером: Бочкаи, Бетлен, Ракоци 
били су племићи, а посташе кнезови; бринули су 
о домовини, нашли су јој се друговима у заштити 
слободе, они посташе милостиви господари, зато 
што су (то) хтели. Покажи и то, има наша држа-
ва вредности; богате рударске градове не дајмо 
Чесима, Италијанима или некоме ко (сада) држи 
рафинерију шећера – да проћерда то Богом дано 
богатство; нека се (то) стави у службу домовине. 
Нека виде оних који хоће помоћи, није безвред-
на наша држава. Стави руке на добра мешетара, 
који вредност круне купише новцем, додај томе 
што изнеше из државе и тако купише или брани-
ше друге покрајине. Врати много милиона блага 
(...) Нека се надокнади (...)”  
Одломак из „Орације четири државна сталежа” 
(Oratio az ország négy rendjéhez) Ференца Нада-
шдија 

?  Које политичке и привредне идеје је хтео ост-
варити Вешелењијев покрет? Која четири стале-
жа спомиње Надашди у свом спису? 

Портрет Ференца Вешелењија – Видерманова 
гравира (Widermann). Уметник је лик великашкoг 
политичара највероватније овековечио још за Ве-
шелењијевог живота. У том раздобљу су иначе 
уметници често израђивали портрете по описи-

ма или копијама слика 
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ру. Једна група учесника – млађи брат Зринског Петар Зрински 
(Zrínyi Péter), Фран Крсто Франкопан (Frangepán Ferenc), Ференц 
Надашди (Nádasdy Ferenc) – погубљена је 30. априла 1671. у Беч-
ком Новом Месту (Bécsújhely / Wiener Neustadt), односно у са-
мом Бечу. Али одмазда се наставила.  

СУСПЕНДОВАЊЕ СТАЛЕШКОГ УСТАВА У Бечу су проце-
нили да je Мађарска, пошто се дигла на свог владара, проигра-
ла својa правa. Бечки двор је укинуo сталешки устав. Изостао 
је избор палатина, није сазван државни сабор. Леополд I је годи-
не 1673. са седиштем у Пожуну основао нови уред да управља 
краљевском Мађарском. За гувернера је постављен један Немац.

� Већина крајишника је отпуштена, државу је окупирала царска војска. 
Досадашњи режим опорезивања је стављен ad acta и изречено је да од 
сада порез који стиже из Мађарске треба да намири 40% трошкова војске, 
која је стационирана у Мађарској. То је довело до знатног повећања по-
реских дажбина. Више од 700 протестантских проповедника и учитеља 
било је позвано на суд у Пожун (1673), под оптужбом да су сарађивали са 
завереницима и са Турцима. Они који су се доследно држали своје вере 
продати су на галије (1675). (Протестантске државе су их након више од 
годину дана откупиле из ропства.)  

�  ЕРДЕЉ И „БУЈДОШОК” Отпуштени крајишници, кметови бегунци, про-
тестантски средњи племићи, проповедници, побегоше на границу Ердеља 
и Ходолтшага. Они су сами себе назвали куруцима, тј. бегунцима, скитни-
цама. Михаљ Апафи је схватио да се од ових бивших војника може форми-
рати језгро будуће ердељске војске. У савезништву са њима може успеш-
није водити преговоре са европским силама. 
 Кнез је био одличан дипломата и тражио је јемство да суверенитет Ер-
деља не угрози ни султан, ни хабзбуршки владар. У пролеће 1677. преко 
једног француског дипломате у Пољској склопио је савез са француским 
краљом Лујом XIV, који је намереавао да освоји неке области поред Рајне. 
Француски владар је обећао годишњу суму од 100000 талира (сребрњака) у 
случају ако бујдошок покрену противхабзбуршке нападе. И дао је обећање 
да ће у мировни уговор са Бечом унети питање Ердеља и бујдошака. Њи-
хову акцију, која је била од мањег значаја, Луј XIV је вредновао и Ердељ је 
сврстао у ред својих савезника. Државици је та чињеница подигла међуна-
родни углед.  

ГОРЊОУГАРСКА КНЕЖЕВИНА ИМРЕА ТЕКЕЛИЈА (1682–
1685) Бујдошок су ускоро осетили нелагодним старање кнеза 
Михаља Апафија и изабраше Имреа Текелија за заповедни-
ка (Thököly Imre, жив. 1657–1705). Текели и бујдошок се оса-
мосталише. 

� Текели је још као дете побегао у Ердељ, због оца који је суделовао у 
Вешелењијевој завери. Кајзеровци су га напали код тврђаве Арва (Árva). 
Одрастао је на кнежевом двору у Ђулафехервару. Апафи и његов саветник 
Михаљ Телеки (Teleki Mihály) рано су препознали његов војнички таленат. 
Одважни младић није желео да ступи у кнежеву службу. У јесен 1678. са 
својом војском кренуо јe пут Фелвидека (Felvidék). 

Текели је – након брзих војничких успеха – држао под контро-
лом целу Горњу Мађарску. 1682. заузео је и њено средиште Коши-
це. Његови војници, куруци били су изврсни лаки коњаници.
 Султан је сада подржавао Имреа Текелија: у јесен 1682, имено-
вао га је за кнеза Горње Мађарске, а овај му је плаћао државни 
данак. Султан је раније наговарао Михаља Апафија да искорис-
ти војну снагу бујдошока и да себе прогласи кнезом Мађар ске. 
Текелијина кнежевина се простирала од границе Ердеља до реке 
Гарама (Garam). (Кнежевину је признао и Леополд.) Тако се 

„Осуђеници могу током погубљења да се обрате 
народу, све док говоре о спасењу душе и слич-
ним милосрдним стварима; али када почну гово-
рити о јавним стварима, то треба спречити, нека 
добошари ударају у бубњеве и смртна казна од-
мах треба да буде извршена.”
Извештај одбора именованог преко бечког Тај-
ног савета цару Леополду I о погубљењу ари-
стократских завереника, учесника Вешелењије-
вог покрета 

?  Када боравите у Дебрецину, потражите спо-
меник подигнут протестантским галијотима. 
Споменик се налази у парку иза Нађтемплома 
(Nagytemplom).

„Из те дипломе [гарантно писмо Леополда I, 
може да сазна и просуди свет да је власт угар-
ских краљева ограничена; али те услове (он) је 
фалсификовао, очарала га жеља за неограниче-
ном светском влашћу, што је довело и до сада-
шњег зла, које болно преживљавамо.”
Одломак Текелијевог прогласа из 1684. о испа-
дима Хабзбурга

Апотеоза (величање, слављење) Имреа Текелија. 
Поред кнеза, који се борио са слободу вероиспо-
вести стоји Лутер, а изнад њих је анђео. Језуит-
ски проповедник симболише протиреформацију, 

а изнад њега је приказана силуета ђавола
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средњовековна Угарска распала већ на четири дела (краљев-
ска Мађарска, Ердељ, Ходолтшаг, кнежевина Имреа Текелије, кoју 
су Турци називали: Орта Маџар = Средња Мађарска.)  

УСПОСТАВЉАЊЕ СТАЛЕШКОГ ДУАЛИЗМА Успеси Им-
реа Текелија су приморали Леополда I да 1681. у Шопрону са-
зове државни сабор. Због Вешелењијевог покрета суспендовани 
сталешки дуализам је поново успостављен. Изабран је пала-
тин (Пал Естерхази / Esterházy Pál), враћена су права државног 
сабора. Жупанијама је дозвољено да по два-два места упражња-
вају представници протестантске вероисповести. И у опорези-
вању је враћен стари режим. 

СТАНОВНИШТВО И ПРИВРЕДА УГАРСКЕ У XVII СТО-
ЛЕЋУ Никола Зрински је своје доба називао „век мађарске про-
пасти“. У томе је било много истине. Привредни живот је само у 
другој половини столећа показао неки мали успон. Петнаестого-
дишњи рат је нанео непоправљиве штете на целој територији 
Угарске. Мрежа насеља је у неким областима државе потпу-
но уништена. Уништена села и варошице у неким местима ни-
када више нису обновљени.

� Tурска пустошења је првенствено трпело мађарско становништво сре-
дишњих области Угарске. На опустошена, празна места стигли су досеље-
ници. Јужно од линије Мориша – на панонске просторе тада су се масовно 
населили Срби, у северне пределе Словаци, а у источне, југоисточне краје-
ве стигао је нови талас Румуна. Пошто је новопридошло становништво уг-
лавном имало сељачки статус, интегрирали су се у кметство. Друштвена 
структура Мађарске је углавном остала непромењена.
 И привреда је показивала знаке кризе. Цена прехрамбених производа је 
на страном тржишту била у паду, а трговина стоке је постала веома ограни-
чена. Крупно племство је у другој половини XVII столећа покушало реви-
тализирати своја газдинства проширивањем мајура. Поседи магнатских 
породица Баћањи, Естерхази, Зичи (Zichy), Палфи мање су биле захваће-
не ратним невољама. Они на својим мајурима нису производили само жи-
тарице или гајили винову лозу, него су се бавили и индустријском делат-
ношћу. Oсноване су радионице стакла, папира, пиваре и млинова зачина. 

1. Зашто је током XVII столећа дошло до разлаза између угарских сталежа и Хабзбурга?
2. Како су се у каснијим деценијама измениле шансе супротстављања Хабзбурзима од почетка столећа до осам-

десетих година XVII века? (Узмите у обзир и факторе спољне и унутрашње политике.

?  Како је текао избор палатина? Којим законом 
је (то) регулисано?

? Упореди економску ситуацију Мађарске из 
XVI столећа са оном у XVII веку. Како су се про-
мене турског доба одразиле на лоцирање сада-
шњих насеља?

„Када су пити желели кнез и кнегиња, главни пе-
харник је донео вино, прво излише мало вина 
на сребрни тањир што држаше у руци и окуси 
вино пред кнезом, и (тада) наточи тамо и кне-
зу и кнегињи.”
Из дела Петера Апора (Apor Péter) „Meta-
morphosis Transylvaniae” (1736). Одломак прика-
зује ердељски кнежевски двор. Гозбе су играле 
важну улогу и на великашким дворовима

Деца у XVII веку чак су и у том случају тражили 
друштво својих вршњака ако је то било задрањено због 
различитог друштвеног положаја родитеља. Војско-
вођа Бочкаија, Балинт Хомонаи Другет (Homonnai 
Drugeth Bálint) заповедио је васпитачу свога сина 
да му чува дете „од друштва неморалних младића, 
од шетњи ван школе, од воде и сваке друге опаснос-
ти“. Тридесетих година (тог) столећа Габор Илешха-
зи (Illésházy Gábor) често је бежао из тврђаве Арва да 

се састане са друговима. Очев одговор на то је био, 
два дана хапсане за сукривца вратара. 
 Једна од омиљених занимација дечака aдолесце-
натa било је птичарење. Средином столећа у Ердељу 
Миклош Бетлен је питомио јастреба. Додуше са мало 
успеха, јер неком приликом му је птица грабљивица 
уместо на руку слетела на нос.
 Девојке – и из аристократских домова–већ од ма-
лена су васпитаване практичним стварима, нпр. ши-

Промена културе живљења 
у Угарској током XVI и XVII века

(Штиво)
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вењу. Разлике у начину живота постале су очиглед-
није када су деца одрасла, у зависности од тога ко је 
ком друштвеном слоју припадао.
 Свакодневни живот кметова су испуњавале разно-
врсније делатности, него у ранијим столећима. Рад у 
пољопривреди је, захваљујући специјализацији по-
дељен у више фаза, тако је и посао око куће постао „мно-
гоструки”. То можемо закључити на основу сачуваног 
оруђа паорских газдинстава. (Нпр. тигањи за крофне, 
за палачинке, будаци, лопате за чишћење путева.)
 Maгистрати и цехови слободних краљевских гра-

дова прописивали су начине понашања којих су се 
њихови грађани морали придржавати, уплићући се и 
у то како да становници града светкују. Због овог су 
грађани Лечеа (Lőcse) 20. jануара 1679. у знак проте-
ста одржали демонстрацију пред градском већницом. 
 Живот у тврђавама војне крајине кастелани су ре-
гулисали још строже. „Звона нека се огласе ујутро, у 
подне и увече; водити рачуна да се сви појединци моле 
Богу“ – можемо читати између осталог у правилни-
ку кастелана Шемптеа (Sempte), који је био у надлеж-
ности Миклоша Естерхазија. 
 Племићи који су живели на двору владара, дакле 
у његовој непосредној близини, морали су се придр-
жавати дворских правила. Дворском етикетом, коју је 
одређивао актуелни хофмајстар, у детаље је регули-
сан живот дворана. И одавање почасти се вршило по 
утврђеном церемонијалу. На двору ердељског кнеза – 
извештава (нас) Миклош Бетлен – то се одвијало на 
следећи начин: „Погнути главу и колена, скинути кал-
пак и пустити (достојанственика) да прође.“
 Обредни обичаји племства првенствено су везани за 
прекретнице људског живота (рођење, склапање бра-
ка, смрт). Карактеристика тих светковина је било чу-
вање традиције. Тако су сачувани и обичаји из раног 
средњег века: нпр. симболична отмица девојке пово-
дом свадбеног плеса. На специфичан начин је наста-
вио да живи обичај паганских Мађара – сахрањивање 
преминулог са коњем. Коња више нису убијали, него 
су га, за покој душе, поклонили цркви. 

Украшени сандук. На фотографији је приказан предмет из XVIII 
столећа, који је већ и током XVI и XVII века био важан део на-

мештаја. Уместо ормара одећа је чувана у сандуцима

44. Протеривање Османлија из Угарске

ЗАБЛУДА ОСМАНЛИЈА Текелијеве победе 1681–1682 потпу-
но су довеле у заблуду турски војни врх. Они су из царских неус-
пеха извукли закључак да су Хабзбурговци ослабили и дошло је 
време да се освоји Беч. Зато је султан 1683. покнеруо војни по-
ход ради уништења „дунавске монархије Хабзбурга“.
 Ова одлука се показала кобном. Хабзбуршка управа – иако се 
трудила да сачува мир – добро се припремила да одбије турски 
напад. Леополд I почетком 1683. добио је обећање од пољског 
краља Јана Собјеског (Sobieski János) и више изборних кнезова 
да ће му пружити војну помоћ. Цара није напустио ни папа, Ино-
ћентије XI (XI. Ince, 1676–1689), који је поред новчане помоћи – 
да припреме протекну без сметњи – приволео Французе да не на-
падну Хабзбурге.

Беч је опседала турска војска од 150000 војника – која је до-
пуњена и влашким, молдавских и татарским трупама. 12. сеп-
тембра 1683. ту силу је победила ефикасна царско-пољско-ба-
варско-саксонска војска. Велики везир, Кара Мустафа (Kara 
Musztafa) и након пораза се оградио од примирја. То одбијање 
је донело корениту промену хабзбуршке управе у политици пре-
ма Османлијама. Оне који су заговарали мир и одбрамбени 
(дефанзивни) рат – коначно су надјачали заговорници напа-
дачког (офанзивног) рата.  

?  Анализирај промену папске политике од по-
четка XVI до краја XVII века.

„Велики везир [Кара Мустафа] бежећи све је ос-
тавио, само је одело и коња могао спасти. Ја сам 
наследник, јер највећи део његовог богатства за-
плених. Пошто сам са првом линијом продирао 
и терао великог везира испред себе, срео сам 
једног слугу који ме је довео до његовог двор-
ског чадора. Само ови чадори заузимаше толи-
ку површину као Варшава ... Постао сам власник 
свих украса, стегова, који су ношени испред ве-
ликог везира.”
Писмо Јана Собјеског – код Беча, написано су-
прузи,12. септембра 1683. 
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ПРВИ УСПЕШНИ ПОХОДИ У ЦИЉУ ОСЛОБАЂАЊА 
УГАРСКЕ У пролеће 1684. папска дипломатија је организо-
вала Свету лигу, којој су се прикључили поред папе и рим-
ско-немачког цара, пољски краљ и Млетачка република. (Све-
та лига се „комплетирала” када се прикључила и Русија.) Исте 
године су Французи и Хабзбурзи потписали двадесетогодишње 
примирје. Тако је цар могао бити сигуран да не мора ратовати 
одједном на два фронта и свим снагама се могао усредсредити 
на турско ратиште. Након интензивних припрема могле су по-
чети борбе за протеривање Турака са угарских простора. 

�  Лотариншки војвода Карло је већ 1684. покушао ослободити Будим, 
али засада није успео у томе. Али већ следеће године Ершекујвар – тврђа-
ва у предворју седишта Ходолтшага – отворила је своје капије пред цар-
ско-баварско-мађарским трупама. 

�  УКИДАЊЕ ТЕКЕЛИЈИНЕ КНЕЖЕВИНЕ Савезничке трупе које су ус-
пешно напредовале нису поштеделе ни Горњоугарску кнежевину Имреа Те-
келија, која стајаше на турској страни. Његова кнежевина се ускоро „исто-
пила“. До јесени 1685. једини бастион Горњоугарске кнежевине који се још 
држао била је тврђава Мункач (Мunkács) – у рукама куруца. Одбраном је 
руководила Текелијини супруга Јелена Зринска (Zrínyi Ilona). Њен легендар-
ни лик је овековечио савремени историограф Михаљ Череи (Cserei Mihály): 
„Сaмa je излазила на кулу и намешташе и пуцаше из топова, тако је уливaла 
храброст браниоцима који, када видеше да се једна жена тако храбро по-
наша, ни они мушкарци не хтедоше се посрамити пред Немцем.”
 У великој борби Јелена Зринска Текелијиној помоћи се није могла на-
дати, јер мужа су јој – иако само за кратко време – Турци ухапсили. Хтедо-
ше га испоручити бечком двору, јер су са њим хтели купити мир. Војска ку-
руца се растројила, али су многи пришли савезницима. 
 Јелена Зринска је мункачку тврђаву предала царском генералу Кара-
фи (Caraffa), након више од двогодишне одбране почетком 1688. Храбра 
жена је отпраћена у Беч. Текели се на турској страни борио даље против 
Аустријанаца. Гoдине 1690. продро је у Ердељ и за ухваћеног царског ге-
нерала у бици код Зерњешта (Zernyest), искупио је своју супругу. Обоје су 
умрли у изгнанству – у Турској.  

ОСЛОБАЂАЊЕ БУДИМА Они великаши који су некоч под-
ржавали Текелија сада су пожурили на цареву страну, чак је и 
већина војника „краља од куруца“ на страни Леополда I тражи-
ла срећу. Ови прекаљени борци су сачињавали језгро мађарске 
војске, од 15.000 војника, која је на страни царско-баварско-сак-
сонских трупа, које су бројале 44.000 војника – 18. јуна 1686. за-
почеле опсаду Будима. Tврђаву су савезници освојили тек 2. 
септембра 1686. годинe.

�  Борба за Будим је споро напредовала, иако се крајем јула нападачи-
ма прикључило још 14.000 бранденбуршких војника. Карло, војвода лота-
риншки (Károly) заузео је позицију код северног дела трвђаве, а баварски 
изборни кнез Максимилијан Емануел II (II. Miksa Emánuel) на јужној стани 
где се уздизала палата. Делимичне успехе – заузимање неколицине од-
брамбених пунктова – нападачи нису могли претворити у коначну победу. 
Почетком августа се испоставило да ће се савезничке снаге морати тући 
и са турском војском, која се приближавала са југа и покушала извести де-
блокаду тврђаве. Војвода Карло тек тада је показао своје ратничке способ-
ности. Свој логор је дао окружити, од Дунава до Дунава, са системом шан-
чева (circum vallatio), што је пружало заштиту истовремено и против напада 
војске великог везира, која је у међувремену пристигла, и тврђавске посаде, 
која је покушавала нападима са Будима. Када се доказало да велики везир 
не сме напасти хришћанске савезнике, Карло је 2. септембра издао налог за 
одлучујући јуриш. Опсадници су код северозападне ронделе коначно подр-
ли у тврђаву. У крвавом рвању погинуо је и Абдур Рахман (Abdur-Rahmán), 
последњи будимски паша, који се јуначки држао на челу браниоца.  

„Тврђава се налази на дунавској обали, на висо-
ком брегу, изнад стена, пружа се са истока пре-
ма западу. Посматрајући са Ђул бабиног (Отац 
ружа) брда [Rózsadomb] бадемастог је облика, 
ако гледамо са брда Гирз Елиаса [Gellérthegy] 
чини се да личи на османску галију. Кизилхисар 
[Veres palota, тј. некадашња краљевска палата] 
као да је високи прамац (те) галије.”
Турски путописац Евлија Челебија о Будиму (1663)

„Трећег дана овог месеца – целе ноћи, горела је 
ватра, а експлозије барута и граната само су по-
већавале њену снагу, а тoком дана пожар је све 
гутао. Град смо колико су околности допуштале 
освојили и код баварског изборног кнеза – лота-
риншки војвода у присуству свих генерала и ис-
такнутих личности – праћени канонaдом топова 
отпевасмо Te Deum („Тебе, Господе, хвалимо ...“), 
у међувремену су и из наших шанчева биле ис-
пањене светлеће ракете.” 
Дневник саксонског војводе Хенриха (Henrik 
szász herceg) о задњим данима опсаде (од 29. 
августа до 3. септембра 1686)

Портрет Карла Лотариншког (из осамдесетих 
година XVII века)
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ОСЛОБАЂАЊЕ УГАРСКЕ Војска војводе Карла и Мaкси-
милијана Емануела након краћег одмора кренула је за великим 
везиром, који је бежао, и отворише пут према Београду (Дар-ул-
Џихад). Муњевито напредовање је одбацило Османлије из Сла-
воније и Срема све до Београда (тј. савезници су надирали до-
лином река, 1687–1688). 1690-их година Турци су још чинили 
напоре да поврате малтене у потпуности изгубљене угарске те-
риторије. Царска војска је, међутим – у крвавим биткама – очу-
вала ослобођене територије. Нпр. 1697. у бици код Сенте (Zenta) 
поред Тисе пало је 25.000 Турака. Османлије су морали затра-
жити примирје.  

� Цар Леополд је био вољан да се склопи мир. Савезници су сe већ бори-
ли на територијама где су стратешки услови све више погодовали Турци-
ма (удаљености од центра царевине, отежани услови снабдевања војске). 
Османлије су изводиле све жешће контранападе. Истовремено изменила 
се ситуација и у западној Европи. Шпански краљ Карлос II, сaдa вeћ веома 
болестан, није имао наследника. Приближавањем његове смрти и изуми-
рањем шпанских Хабзбурга претио је велики рат. Шпанска круна (јужна Ита-
лија и америчке колоније) сада се чинила примамљивим пленом. 

 1699. потписан је Карловачки мир (Karlócai béke), кojим су 
Турци признали хабзбуршку власт над целом Угарском, изу-
зев Темешкеза (Temesköz ће још неколико деценија остати под 
њиховим надлештвом.) 

ИЗДВАЈАЊЕ ЕРДЕЉА Током ратних операција које су вођене 
против Османлија ни „турски“ Ердељ није избегао своју судбину, 
иако је за време опсаде Беча Апафи нерадо помагао великог ве-
зира. Окупациона царска војска је била довољан разлог да кнез 
Ердеља откаже послушност турском цару (1688). Након смрти 
Михаља Апафија (1690) ердељски државни сабор је 1691. при-
знао диплому Леополда I (Diploma Leopoldinum). Према том до-
кументу Ердељ неће бити прикључен Мађарској, него улази у 
састав Хабзбуршког царства као посебна покрајина: губернија 
(gubernium = kormányzóság), док су у унутрашњем животу и на-
даље важили они закони који су донети још за време кнежева. 

„Петнехази (Petneházy) видевши то – он раније 
беше Текелијев официр, који је прешао на царс-
ку страну, славни јунак – крену са мађарским хај-
дуцима и Турци не могаше га зауставити. Међу 
првима се са Мађарима нађоше на бедемима и 
продрше у град. Немачки генерали, видевши ње-
гову храброст, рекоше једни другоме: „Овај Пет-
нехази није човек него лав.”
Хроника Михаља Череија (Cserei Mihály) о паду 
Будима и Петнехазијевом јунаштву (писано на 
оновременом мађарском језику, са много лати-
низама, нпр. redeál – visszatér, resistál – ellenáll, 
penetrál – behatol). 

Абдул Рахмам-паша, који је на челу 12.000 тур-
ских ратника бранио будимску тврђаву. Паша, 
коме је било око седамдесет година, беше одли-
чан војник и добар организатор. Пре почетка оп-
саде месецима је радио на појачавању тврђаве 

Систем двојних шанчева, који је од Дунава до Дунава 
штитио опсаднике

„Територија испод Темишвара са свим рекама 
нека остане у власти Османског царства, и грани-
ца Ердеља да буду (лева страна) доњег тока Мо-
риша и (десна страна) доњег тока Тисе до Дуна-
ва; места унутар наведене граничне линије, као 
што су Карансебаш, Лугош, Липова, Чанад, Мала 
Кањижа, Бечеј, Бечкерек и овдашњи Жабаљ.”
Одломак из текста Карловачког мира (26. ја-
нуар 1699)
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�  УЗРОЦИ ТУРСКОГ ПОРАЗА Османско царство је у последњој четвр-
тини XVII столећа показивало знаке привредног слабљења и војног расу-
ла. Пад турске владавине у Угарској ипак нису изазвале њене унутрашње 
потешкоће. Узрок се може тражити у војном јачању подунавске монархије 
Хабзбурга. Бечки двор је крајем столећа држао стално под оружјем 100.000 
људи. У војсци су коришћена и најновија достигнућа војне технике. Војници 
су прошли кроз озбиљну војну обуку, увежбаван је заједнички наступ разних 
родова војске. Цар је имао способне војсковође, међу којима се талентом 
и маштовитошћу издвајао Еуген Савојски (Savoyai Jenő), иначе пореклом 
Француз. Он је био главни командант царских трупа у две последње годи-
не рата за ослобођање Угарске. Снабдевање војске су војни лиферанти – 
у првом реду бечки банкари и трговци – одлично организовали. 

ЈАЧАЊЕ ХАБЗУРШКЕ ВЛАСТИ У УГАРСКОЈ Царске трупе 
су у протеривању Турака имале „лавовски део“. Леополд I je на 
државном сабору у Пожуну 1687. добро искористио попустљи-
вост угарских сталежа, која је настала након ослобађања Буди-
ма. Сталежи су се одрекли права на слободан избор краља и 
признали Хабзбурзима да њихови наследници по мушкој лози ди-
ректно наслеђују угарски престо; тако је Угарска постала наслeд-
на краљевина Хабзбурга. Истовремено су се одрекли и чувене 
задње клаузуле Златне буле (право на отпор).
 На захтев бечког двора мађарско племство је морало прими-
ти у своје редове страну господу. Многи странци, нарочито вој-
на лица, који су одано служили цара добили су поседе у Угарској. 
Државне дажбине кметства су повећане. Паорска газдинства су 
много страдала када су војници код њих коначили. Сељаци су се 
морали старати о њиховој исхрани (порција); испади војске нису 
знали за границе. Обавезом да се пребаци уконачени војник 
на место одредишта (forspont) кмет је на дуже временски пе-
риод морао напустити свој посао.
 Након престанка борби дошло је време за изградњу нове држав-
не управе. Територију некадашњег Ходолтшага Хабзбурзи су сма-
трали новоосвојеном а не ослобођеном територијом. Формиран је 
уред: Комисија за новоосвојене области (Neoaquistica Comissio,
1688), кojи je регулисао послове око поседа на тим просторима. 
Комисија је радила у Бечу, а у одабиру око тога коме ће врати-
ти бивши посед била је веома темељита. Ко није знао исправном 
повељом доказати своје право на тражени посед–био је одбијен. 
Земљишта без власника постала су фискални поседи. Ко је 
успео повратити свој стари посед, тај је морао наплатити 10% 
од процењене вредности властелинства, „откупнину оружја”.  
 Ново уређење је погађало и остале друштвене слојеве. Војна 
крајина, која се сада нашла у унутрашњости државе – више није 
била потребна. Хабзбурзи су на јужној граници према Турској 
царевини организовали нову, тзв. српску Војну крајину (Katonai 
Határőrvidék), остали крајишници су били отпуштени. Издат 
је налог за минирање многих утврђених места – да не би послу-
жили као упоришта бујдошока или другима који би се дигли про-
тив кајзероваца. Цар није интегрисао хајдуке у своју војску и ли-
шио их је привилегија.

„Територија Ердеља, која је сада у поседу и под 
влашћу царског величанства, нека и остане под 
његовом владавином.”
Одломак из текста Карловачког мира (1699)

„1. Са великом благодарношћу сећамо се до-
брочинства и у знак понизног поштовања ... при-
знајемо за законитог владара прворођеног од 
мушких потомака његовог царског и краљевског 
величанства.”
Одлука о вечитом краљевству Хабзбурга, до-
нета на државном сабору 1687. 

„Пре него што се започне реализација других 
мера, треба да се договоримо о насељавању др-
жаве, о допуњавању становништва, нарочито у 
новоослобођеним крајевима, где није остало ста-
новништва, изузев само местимично збрда-здо-
ла скупљеног грчког и јеврејског олоша, који због 
беде једва преживљава.” 
Предлог надбискупа Калаче Липота Kолонича 
(Kollonich Lipót) за насељавање државе (1688–1689)

? Које племићке породице страног порекла су 
захваљујићи царској милости добиле велике по-
седе крајем XVII и почетком XVIII века у Угарској? 
Потражи њихове племићке грбове. Колико су они 
одраз времена?

Пљачка војника. У то време обезбеђивање снаб-
девања војске представљало је велик проблем, 
зато су војници од становништва окупираних те-
риторија сами отимали храну. Било је свеједно 
да ли се приближава непријатељска или прија-
тељска војска: вредности су се – намирнице и 

младе жене – и од једних и других сакривале 

1. Који међународни и унутрашњи разлози су подстакли бечки двор да покрене рат који ће окончати турско при-
суство на овим просторима?

2. Како се мењао однос снага између владара и сталежа након прогона Турака? Какве последице је донела та промена?
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45. Ракоцијев устанак

РАСТЕ НЕЗАДОВОЉСТВО Након протеривања Турака судби-
на државе и управљање дошло је сасвим у руке бечког двора. То 
је и племство и кметство подједнако запажало. Први због кршења 
својих права, а други што је због повећаних дажбина „било кив-
но“ на бечку управу. 

� Ситуација је постала веома сложена на североисточном делу 
државе, на Хеђалја (Hegyalja). На ту територију упућено је изузет-
но много царских војника, ту је и опорезивање премашивало држав-
ни просек. Огорчени народ се дигао на оружје против окупатора. Ус-
танак на Хеђалји (1697) кајзеровци (császáriak) су успели угушити. 
 Године 1700. исто су успели предухитрити организовање које је форми-
рано у круговима аристократије. Из уже групе завереника издвојила су се 
два велепоседника североисточне Мађарске: Ференц II Ракоци (II. Rákóczi 
Ferenc, 1676–1735), син Ференца I Ракоција и Јелене Зринске, односно 
Миклош Берчењи (Bercsényi Miklós, 1665–1725). „Незадовољство је опште” 
– писао је Ракоци ривалу хабзбуршког цара француском краљу Лују XIV, 
тражeћи од њега подршку: „Будите нам Отац, потпора и ослободитељ.” Ра-
коцијева француска веза је већ на старту била откривена: гласник је писмо 
доставио бечком двору. Аристократа је оптужен за велеиздају и замало да 
изгуби главу. Из затвора у Бечком Новом Месту успео је побећи у Пољску. 

ПРВИ ОДУШЕВЉЕНИ ПОЗИВ Ференца II Ракоција – који 
је пребегао у Пољску – у мају 1703. у тврђави Брезан (Брезан)
потражио је Тамаш Есе (Esze Таmás), организатор сељака на 
Тисахату (Tiszahát, горњи ток Тисе) и обавестио о борбеном духу 
оних који су остали у домовини. Ракоци се тада одлучио да ће 
стати на чело незадовољника. У Брезанском прогласу се обра-
тио целом народу. Позвао их да се дигну на оружје – и племиће 
и ни племиће („nemest és nemtelent”) – против хабзбуршког зулу-
ма. Указао је на околност да је прилика за напад повољна, јер су 
цара „са свих страна напали непријатељи”.

� РАТОВИ У ЕВРОПИ Ракоци у свом Брезанском прогласу (Brezáni 
kiáltvány) позивао се на Рат за шпанско наслеђе. Западни фронт се при-
ближио мађарској граници на четири стотине километара. Ракоци се пона-
дао да ће се противхабзбуршке снаге моћи састати.
 Северна Европа је била захваћена ратом. Северни рат (1700–1721) је 
избио када су Швеђани напали Пољску и Русију, која је хитала према бал-
тичким лукама. Овај рат засада није имао утацаја на мађарска збивања, 
али касније је судбина Ракоцијеве ослободилачке борбе зависила и од та-
мошње ратне ситуације. 

ИЗБИЈАЊЕ УСТАНКА Натписом на свиленим барјацима – Cum 
Deo pro partia et libertate (С Господом за домовину и слободу) – 
Ракоци је назначио циљ борбе. Средином јуна 1703. Ракоци је пре-
шао границу и стигао међу устанике. 28. августа у логору код 
Ветеша издао је Ветешки патент (vetési patens), у коме је осло-
бодио кметове који су ступили у његову војску – односно кме-
товску породицу (супругу и малолетну децу) феудалних даж-
бина. Кметови су масовно одлазили у Ракоцијеву војску. Патент 
је истовремено сигнализирао племству: не ради се о општем ос-
лобађању кметства.

 Мере су уродиле плодом. Ракоци је до почетка јесени ослобо-
дио Тисантул. Под утицајем победа прикључило се прво средње 
племство, а затим и аристократија из тих жупанија: борба је уд-

„У међувремену су мађарски народ угњетавали 
са несносним захтевима и повећавањем дажби-
на. И одредили су да жупаније регрутују двана-
ест хиљада војника, које ће послати у Италију и 
по осталим деловима царевине. Држава обилује 
у соланама, ипак одредише високе царине па је 
толико скочила цена соли да је сиромашни на-
род хлеб морао јести без соли.”
Опис патње мађарског народа, одломак је узет 
из„Мемоара” од Ференца II Ракоција 

?  Шта знаш о Рату за шпанско наслеђе? (35. 
лекција)

? Чему je у спољној политици тежио цар Пе-
тар Велики?

„Оволико ревности и љубави народу није било 
довољно, по могућности не само да ме снабде-
ше храном, него жене и децу послаше кући, и они 
ступише у моју војску и никада ме не напустише. 
У недостатку пушака, науружаваше се мачевима, 
гвозденим вилама, косама–и изјавише да ће за 
ме живети и мрети.” 
Овако описује почетак ослодилачке борбе Ра-
коци у својим „Мемоарима” 
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руживањем племства и кметства попримила велике разме-
ре. Напад куруца је настављен освајањем Фелвидека и јужних 
области. Али напредовање Француза је заустављено и тако није 
дошло до уједињења противхабзбуршких снага. (Куруци – Рако-
цијева војска – већ су у децембру 1703. шестарили под Бечом.) 

� Проширивање ратишта је изискивало све више оружаника. Немађар-
ски народи (Словаци, Руси, Румуни) који су живели у северним и источним 
областима државе постројили су се иза куруца. Само су Срби (и Хрвати), 
у јужним областима државе, били привржени Хабзбурзима, јер су крајем 
XVII столећа добили знатне привилегије од цара. 

ПРОМЕНА МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА 13. августа 1704. у 
бици код Хехштата (Höchstädt) царске и енглеске трупе су из-
војевале победу над Французима и Баварима. Овај догађај је 
донео преокрет и у борбама куруца против Хабзбурга. Царски вој-
ни врх је могао да пошаље све више војника против угарских по-
буњеника. Већ тада је постало јасно да је ослободилачки рат 
вредно наставити само уз поштену нагодбу. 

ПРИВРЕДНЕ МЕРЕ Ференц II Ракоци је војничку плату 
најамника и један део ратних издатака намиривао пуштањем 
бакарног новца у оптицај. Примање бакарног новца само је ме-
рама власти било изводљиво, јер је у то време новац вредео оно-
лико колико је племенитог метала садржавала монета.

 За снадбевање војске, на дуже стазе, нису била довољна она 
средства која су стајала на располагању: Ракоцијева добра, фран-
цуска помоћ и бакарни новац. Вође устанка су зато узеле под 
своју контролу трговце који су пословали у иностранству и по-
већавали су куповину сукна и оружја. Ради намиривања вој-
них потреба и у земљи су отваране индустријске радионице.
Пре свега у североисточним деловима државе су осниване тек-
стилне мануфактуре, барутане и мануфактуре где је произвође-
но оружје за ручну употребу. 

РАКОЦИЈЕВА ВОЈСКА Управу војске Ракоци је поверио 
аристократама и средњем племству. С правом је претпоста-
вљао да су племићи вични ратовању. Међутим, новопечени офи-
цири су се показали лошим војсковођама.

� Мало се полагало на обуку војника, дисциплина није била одговарајућа. 
Војничке грешке су приписиване издаји војника. Зато међу војницима кме-
товима и заповедницима племићима сумња је била стално присутна.
 Већину куруцке војске чинила је лака коњица, што се није показало ефи-
касним против царске пешадије, која се борила у збијеним редовима. Не-
достајала је тешка коњица, а артиљерија није била потпуно опремљена. 
Куруци су своје успехе постизали захваљујући брзим коњичким нападима 
и изненадним препадима.   

ФЕРЕНЦ II РАКОЦИ, ДРЖАВОТВОРАЦ Ракоци је морао убе-
дити и иностранство и „туземство” да има визију будућности и да 
не жели вечито ратовати. Сматрао је да ће са чела Ердељске кне-
жевине – која је некада уживала међународну репутацију – моћи 
успешније преговарати са осталим владарима. Ердељски стале-
жи су га 1704. изабрали за кнеза, али војничка контрола над Ер-
дељом је успостављена само након дуготрајних борби (1707).

?  Које области и градови су били трајно под 
надлештвом куруца за време ослободилачке 
борбе? Да ли је то било од привредног значаја? 

? Како су куруци врбовали војску? Како је поги-
нуо Тамаш Есе, једини Ракоцијев војсковођа не-
племићког порекла?

„За вечно памћење!
Опет се отворише ране славног мађарског на-
рода, толико пута лоше видане ране и повре-
де националне слободе, а сада нам већ прети 
опасност да ће се делови тела осушити, и под 
коначном владавином аустријске династије и 
здрави труп ће смртно страдати и тражиће да га 
мачем посеку.”
Одломак из прогласа – на латинском саставио 
кнежев секретар Пал Радаи (Ráday Pál). Проглас 
je постао познат под насловом „Recrudescunt”. 
Имао је за циљ да иностранство обавести о 
разлозима ослободилачке борбе (почетком 
1704)   

Приказ Ференца II  Ракоција као војско-
вође (дело непознатог бакроресца1707)
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 Кнез је државност Ердеља видео обезбеђену само у савез-
ништву са Мађарском. У јесен 1705. на државном сабору у Се-
чењу (Szécsény) формиран је савез сталежа Мађарске. Ференц 
II Ракоци је изабран за командујућег кнеза Мађарске. 8. марта 
1706. ердељски државни сабор је у Хусту (Huszt) прогласио при-
кључење мађарском државном савезу. 

� У држави куруца командујући кнез је само за вођење војних дела и 
спољне политике имао опуномоћено овлашћење. У осталим областима 
ограничавао га је двадесет и четворочлани Сенат (са председником Микло-
шем Берчењиjем). За вођење привредних послова сазван је Економски са-
вет са седиштем у Банској Бистрици, a одлуке су бележене у Канцеларији. 
Ракоци је био дужан да повремено сазове државни сабор, где је одлучива-
но о најважнијим питањима. Командујући кнез је окупио око себе племић-
ке младиће (Племићка компанија), надајући се да ће од њих једног дана 
постати војне и политичке вође будуће куруцке државе.

РАТИШТА Куруци су почев од јесени 1704. до 1708. чврсто држа-
ли подручје између Дунава и Тисе, Тисантул и један део Фелви-
дека. Ракоци је поседовање Дунантула сматрао веома битним,
јер су се у тој области могли предухитрити хабзбуршки напади, 
односно одавде се пружала боља прилика за сарадњу са страним 
противхабзбуршким снагама. 

 Након ранијих неуспелих покушаја легендарни Боћан Вак (Vak 
Bottyán – био је слеп на једно око) ослободио је – изузев неколико 
тврђава – цео Дунантул. Тријумф са Дунантула војска куруца је 
под заповедништвом Тамаша Есеа успела поновити и у Ердељу. 
У првој половини 1707. куруци су истовремено поседовали и 
Ердељ и Мађарску. (Што им никада више није пошло за руком.) 

ВРХУНАЦ ОСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРБЕ Део племста је сма-
трао превеликим трошкове борби, које су трајале већ безмало 
четврту годину. Нису ни најмање били одушевљени централиза-
торским тежњама Ракоција. Они су све тешкоће рата приписива-
ли кнежевим мерама. Штавише, многи су били вољни прихва-
тити хабзбуршко надлештво, ако ће им краљ загарантовати 
права и повластице.
 Ракоци и његове присталице су хтеле да свима буде јасно да 
Мађарска није део (хабзбуршког) царства. Понадали су се да 
ће тако силе које ратују против Хабзбурга куруце сматрати рав-
ноправном страном. (Нпр. Луј XIV дао је на знање да са побуње-
ницима не може јавно ступити у савез.)

У лето 1707. на државном сабору, који је заседао у Оноду
(Ónod), након жестоких полемика, надвладало је мишљење прис-
талица независности. Присутни племићи су прогласили неза-
висност државе и детронизовали династију Хабзбурга. Ради 
равномернијe расподелe ратних издатака изгласали су опште 
опорезивање. Порез заснован на примањима морали су платити 
и средњe и високо племство, и прелати па и кнез.

ПОСУСТАЈАЊЕ ОСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРБЕ Француски 
краљ ни након одлуке о детронизацији није испунио своје 
обећање, није склопио савез са куруцима. И новчана помоћ се 
смањивала. Након државног сабора у Оноду све више знакова је 
указивало на то да ослободилачки рат посустаје, а наставак је 
могућ само уз огромне напоре. 

„Тако не можемо боље урадити него следити при-
мер Пољака, како они поступаше у сличној ситу-
ацији, стога што је то слободан народ и љубомор-
но чува своју слободу. Код њих је чест случај да 
узајамном заклетвом склопе савез, изаберу вођу 
и под његовим вођством успоставе слободу.”
Ракоцијево присећање о промени државног 
уређења

„Овај комад земље је у лепој тишини и веран је 
нашем Милостивом Господину; војска је дисцип-
линована, нема никаквог натезања (semmi húzást 
s vonyást nem követ el – текст је писан негдашњим 
мађарским језиком), а мене не називају штеточи-
ном него Јаношом добротвором.”
Писмо куруцког генерала Јаноша Боћана (Bottyán 
János) о ослобађању Дунантула – упућено Шан-
дору Карољију (Károlyi Sándor). (Харка (Harka), 7. 
децембра 1705)

„Наша држава да је без краља, jaвљамо и огла-
шавамо.”
Решење државног сабора јуна 1707, у Оноду

Аверс спомен-медаље Ференца II Ракоција. Рад 
Данијела Варуа (Daniel Warou), шведски рад. У нат-
пису на латинском Ракоци упоредо користи титуле 
кнеза Ердеља и Угарске. Ракоци је и на тај начин 
дао на знање да тe две државе намерава спојити 
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� Бакарни новац је потпуно изгубио своју вредност, војници нису мог-
ли ништа купити за најамнину која је исплаћивана у тој валути. Исцрпље-
ност државе је епидемија куга само поспешила (1708–1711), смењивале 
су се и неродне године. Племство је покушало да повећа кметовске не-
мете, чак су и кметови војници били „опозвани“ на своје сесије. Закон о 
општем опорезивању остао је само мртво слово на папиру. У стварности 
племићи су са кметовима  наплаћивали свој део пореза. Након пораза у 
бици код Тренчина (Тrencsény) – највећем војничком поразу куруца – ра-
сути су цели пукови.
 Државни сабор 1708. у Шарошпатаку је донео закаснелу одлуку о са-
чувању војника кметова. Изречено је да ће сви они кметови који до краја 
рата истрају у војсци бити даровани вечитом слободом, а њихова преби-
валишта добиће привилегије хајдучких градова. 

МИРОВНИ УГОВОР У САТМАРУ Опадање није било могуће 
зауставити. Куруци су се повукли источно од Тисантула. Рако-
цију је преостала још једна шанса: 1707. је у Варшави склопио 
савез са руским царем Петром Великим. Кнез је отпутовао у 
Пољску да затражи војну помоћ од цара. На поласку овластио је
главнокомандујућег куруцке војске Шандора Карољија (Károlyi 
Sándor) да води предоворе са главним заповедником кајзерових 
трупа. Циљ је у ствари био: добити на времену. Карољи, међу-
тим, није „тобоже” водио преговоре, него је тражио одговарајуће 
решење за обе стране.  

� У међувремену променила се политика бечког двора. Леополда је на 
престолу наследио флексибилнији Јозеф I (I. József, 1705–1711), који је 
ради бржег и успешнијег окончања Рата за шпанско наслеђе пристао да 
се нагоди са угарским сталежима. На чело царске војске као главнокоман-
дујућег именован је мађарску аристократа Јанош Палфи (Pálffy János). Пал-
фи се није трудио да уништи војне снаге куруца. На територијама које је он 
поново заузео враћао је поседе племићима куруцима. 

 Крајем априла 1711. у Сатмару потписан је мир, а дан кас-
није куруци су на равници код Нађмајтења (Nagymajtény) по-
ложили оружје. 

Mировни уговор потписан између Хабзбурга и мађарских ста-
лежа обећао је некажњеност свим устаницима, успостаљена су 
племићка права и сталешки дуализам. Сталешка скупштина је 
сачувала свој ранији статус, а с њом и племићка жупанија. С том 
знатном самосталношћу Угарска се реинтегрисала у Хабзбурш-
ку царевину.  

� КУРУЦИ У ЕМИГРАЦИЈИ И Ференцу II Ракоцију могли су били бити 
враћени поседи, само је требало да се одрекне титуле ердељског кнеза. 
Али кнез није прихватио помиловање и више се није вратио у Мађарску. 
Он је још видео шансу за наставак борби. А прибојавао се и тога да Хабз-
бурзи неће одржати мир. Враћањем у домовину није хтео да се добије ути-
сак да се помирио са ситуацијом. Зато се одрекао свог богатства и са ма-
лобројном пратњом отишао у емиграцију.
 Из Пољске је прешао у Француску, где је дочекан са великим оду-
шевљењем. Али се трајно разочарао у француску политику. На миров-
ним преговорима, којима је закључен Рат за шпанско наслеђе – мађарска 
слобода није била ни споменута. (Од куруца који су се обрели у Францус-
кој формиране су прве хусарске јединице француске војске.) 
 Када је Османска царевина поново заратила с Аустријом, султан је поз-
вао Ракоција у Турску (1717). Али две силе су већ следеће године склопи-
ле примирје, зато је Ракоцијево присуство у престоници за султана постало 
нелагодно. Разочарани кнез се са верном пратњом настанио у удаљенијем 
Родоштоу (Rodostó). У граду на обали Мраморног мора и данас се могу 
видети невелике куће где су емигранти проводили своје дане. 

?  Зашто је било неминовно да бакарни новац 
изгуби вредност? 

„За утеху оних који су у кметског положаја а боре 
се или ће се тек борити за државни интерес, на-
лажемо да сви они који истрају до краја рата до-
бију личну слободу, са својом малолетном де-
цом која се желе одселити од властелина да 
заувек буду слободна од властелинове правице, 
да постану слободни људи; (кнез Ракоци) ће се 
старати о месту становања, да као хајдучким гра-
довима буду и њима обезбеђене повластице, ако 
се пријаве пред кнежевим величанством.”
Одлука државног сабора у Шарошпатаку (18. 
дeцeмбар 1708)

„Кнез је у међувремену са неким својим офици-
рима позвао пешадинце резервисте који су мало 
даље стајали, средио је мноштво и у галопу их 
обишао. Тада, међутим, у сукобу пао је са пома-
мљеног коња (то се дешава и са главнокоман-
дујућим), коњ је од наглог пада угинуо, а Њега је, 
павши лицем на земљу, облила крв. Телохрани-
тељи који су пожурили на место несреће, након 
кратке недоумице, извукоше Кнеза испод коња.”
Одломак је узет из Ракоцијевих новина писа-
них на латинском језику (Mercurius Veridicus ex 
Hungaria / Magyarországi igazmondó Mercurius) – 
овде се говори о бици код Тренчина (1708)

„Тако се окончао рат у Мађарској и овај период 
завршавам оним мировним уговором чији ори-
гинал је стављен у моје руке. Никада нисам 
сматрао тај догађај лакомисленошћу нације [тj. 
потписивање Сатмарског мировног уговора], не-
верношћу или да је нација очемерила моју лич-
ност, јер увек ми даваше видне знаке своје при-
вржености. Генерали, сенатори и сви виђенији 
људи ме пратише у Пољску. Сви моји саветници 
из Ердеља сакупише се на граници, само најнео-
пходније тражих од њих. Али свима сам рекао–с 
љубављу и искрено – да им не могу обећати оно 
у шта ни ја нисам сигуран. Никада нећу забора-
вити бол са којим су ме напустили.”
Одломак из Ракоцијевих „Мемоара”, писаних на 
француском језику

? Како је даље текао живот најпознатијих вој-
них и политичких вођа након пропасти устанка?
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 Ференц II Ракоци је преминуо 1735. Његови посмрти остаци, заједно са 
мајчиним земним остацима, пренети су 1906. у Аустро-Угарску и сахрање-
ни су у Кошицама у катедрали Св. Елизабете. (Истовремено је Имре Те-
кели сахрањен у Кешмарку (Késmárk). 

„Господ Бог нас је оставио за сам крај, зашто и 
докле, само он зна. Довољно је да му се захва-
лимо [...] и молимо да не напусти од сада јадне 
бегунце. […] Али не речју, него молимо се срцем, 
јер људи чују речи, а Господ срце.”
Микеш Келемен, у Родоштоу, 29. октобра 
1757.  

1. Зашто је у Мађарској баш након ослобађања од Турака дошло до тада највеће противхабзбуршке ослободилач-
ке борбе? 

2. Докажи да је међународно окружење пресудно утицало на судбину Ракоцијевог устанка.
3. Докажи да је мађарско племство током Ракоцијевог устанка првенствено штитило своје сталешке интересе 

и да је споразум са Хабзбурзима био неминован.

Након освајања Будима средишњи део државе је до-
шао под непосредну османску власт. Организован је 
Ходолтшаг. После неуспелих покушаја да се уједи-
не угарске територије – настала је ердељска држава, 
која је плаћала данак Турцима, али није била окупи-
рана. Њу су Мађари сматрали делом Краљевине Угар-
ске. Западним и северним областима бивше Угарске 
овладали су Хабзбурговци и те територије су се зва-
ле „краљевска Мађарска“. 
 Политичко уређење трију великих области умного-
ме се разликовало. У Ходолтшагу је заведен турски 
административно-управни систем. Ратови за тврђаве 
током XVI века проширили су турска освајања. Те те-
риторије су све време биле ратно поприште, а у њихо-
вој управи турски војни заповедници нису играли зна-
чајну улогу. Мађарско становништво није било вољно 
да сарађује са турским властима. На пољу судства и 
убирања пореза некадашње жупаније су још имале 
утицаја. У Ердељу је дошла до изражаја надмоћи кне-
жева над сталежима, само су самоуправе повлашће-
них слојева (мађарски племићи, Секељи, Саси) остале 
релитивно јаке. У краљевској Мађарској Хабзбурговци 
су узалуд покушавали изградити централизовани ад-
министративни систем, били си приморани да власт 
поделе са мађарским сталежима (сталешки дуали-
зам). 
 Иако подељени, неки чиниоци су ипак обезбедили 
„виртуално“ јединство Мађара. Турска освајања нису 
одмах донела пад привреде. Потражњу светског тр-

жишта за пољопривредним производима су сва три 
дела државе успеле да искористе. Путеви трговине 
стоком, вином и пшеницом повезивали су политички 
разједињене територије. Од извоза „рогате стоке” пр-
венствено су се обогатиле паланке из Ходолтшага и 
рубних територија. Од извоза вина и пшенице највише 
су профитирали племићи краљевске Мађарске. Они 
су се тада прихватили организовања својих приват-
них газдинстава (мајура). Истовремено у градовима 
је „замрло” занатство.
 Реформација је муњевито напредовала на све три 
територије. У кругу мађарског становништва најбр-
же се ширио калвинизам, јер је сталешке захтеве иде-
олошки та вероисповест одражавала највише. Ста-
новници немачког порекла у градовима на Фелвидеку 
постали су евангелисти, док је у Ердељу јачала унита-
ристичка конфесија. Реформација је донела са собом 
развој културе на матерњем језику, штампање књига 
и јачање школства. На пољу културе су предњачили 
дворци аристократије и градови. 
 Крајем XVI века Османско и Хабзбуршко царство 
је покушало да измени однос политичких снага, што 
је довело до крвавих ратова (Петнаестогодишњи рат). 
Хабзбурзи су поново покушали освајање Ердеља и ја-
чање – насилним путем – позиција католичке цркве. 
Због оскудних материјалних средстава царска војска 
је поробила области кроз које је надирала, а владар се 
помоћу монтираних процеса покушао домоћи имања 
мађарских великаша, што је довело до јаког антихаб-

Угарска на размеђи двеју 
царевина, у раздобљу 

од 1541. до 1711. 

(Сумирање градива)
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збуршког (сталешког) покрета. Под вођством Иштва-
на Бочкаија оно је постигло пун успех. 
Након Бочкаијеве смрти Хабзбурзи – који су се и у 
породичним размирицима служили снагом коју су им 
пружали политички уједињени сталежи – неко време 
нису се усуђивали натезати са мађарским племством, 
него су царску управу ускладили са сталешким инте-
ресима. Племићи су масовно рекатолизирали. 
 Када су Хабзбурзи поновно покушали централи-
зовање и насилну противреформацију, то је довело 
да рата европских размера. У Тридесетогодишњи рат 
се укључио и Ердељ. Габор Бетлен је осетно поја-
чао кнежевску власт, и развио привреду и културу. 
Захваљујући војном ангажовању ердељског кнеза у 
Мађарској није озбиљније ни постављано питање суз-
бијања права сталежа и верских слобода. Да би спро-
вели уједињење краљевске Мађарске и Ердеља, чак 
ни ердељски кнежеви нису били довољно јаки. Али 
недостајао је и политички консензус и једне и друге 
стране, тј. ердељских владара и мађарских сталежа.
 Средином XVII века мађарска аристократија се раз-
очарала у политику бечког двора, који је и надаље на-
стојао да одржи мир са Османлијама. Међутим, у ан-
тихабзбуршким плановима све мање се рачунало с 
Ердељом. Кнежевина, која је ојачала средином XVII 
века, покушала је да измени односе међу велесилама 
(пољски поход Ђерђа II Ракоција), али је Турско царство 
имало снаге да Ердељ задржи у својој интересној свери. 
 Након решавања ердељског питања Турци су поку-
шали проширити територије Ходолтшага. Уз међуна-
родну сарадњу и под вођством Николе Зринског цар-
ска војска је у рату против Османлија постигла знатан 
успех, међутим, бечки двор је обуставио даље ратне 
подухвате. А није искористио ни победу – током од-
брамбених борби – у бици код Сентготхарда, него је 
потписан мир у Вашвару. Због тога је у кругу аристо-
кратије, под вођством палатина Ференца Вешелењија,
скована антихабзбуршка завера (у историографији по-
зната још под називом: завера зринско-франкопанска). 
Бечки двор је из одмазде суспендовао сталешки устав.
 Владареве наредбе многе су довеле до тога да постану 
бујдошок. Ти одметници су се скупљали на граници Ер-

деља, где се од њих формирала снажна војска (куруци). 
Под заставом Имреа Текелија и захваљујући општем не-
задовољству постигнути су брзи успеси на Фелвидеку.
Текелијеви успеси навели су Османлије да отпочну 
велики поход против Аустрије. Реално посматрајући 
однос снага, цар је већ тада имао стратешку и војно-
техничку надмоћ над Османлијама. Турски поход је 
доживео неуспех и због тога што су се хришћанске 
силе удружиле против њих – а то се последњи пут до-
годило у XVI веку. Савезничке снаге су након осло-
бађања Будима у крвавим борбама ослободиле Ходол-
тшаг од Турака. Изузев Баната, тј. Темешкеза – цела 
некадашња територија Угарске се нашла под окриљем 
Хабзбуршке царевине. Турци су у Карловачком миру, 
потписаном 1699, признали надлештво Хабзбурга над 
тим просторима. 
 Међутим, ново хабзбуршко уређење је свим 
друштвеним слојевима у Мађарској нанело само зло. 
Незадовољство племића и кметова довело је до анту-
хабзбуршке ослободилачке борбе – до тада невиђених 
размера. Ференц II Ракоци је успео постићи привреме-
ну сарадњу различитих друштвених слојева. Ракоци 
је изабран за кнеза Ердеља, а мађарски сталежи су га 
прогласили за командујућег кнеза. Истовремено ста-
лежи су и ограничавали његову власт. Током времена 
су превладали сукобљени интереси, слабивши и удар-
ну моћ војске куруца. Порази и ратне недаће су код 
племића јачале мисао о постизању споразума са Хаб-
збурзима.
 Изнурена ратовима крајем XVII века и економски 
пропала држава само је у савезништву са страним си-
лама имала шансу да извојује победу над Хабзбур-
говцима. За то је у почетку постојала шанса, али након 
1704. међународна ситуација је постала неповољна по 
Ракоцијев устанак. Тешко је и замислити повољнијег 
споразума од оног који су стране склопиле миром у 
Сатмару.
 Тим мировним уговором Хабзбурзи су гарантова-
ли не само потпуну некажњивост учесницима, него су 
дали обеђање да ће поштовати права сталежа. То је у 
неку руку значило издвојен статус Мађарске унутар 
Хабзбуршке монархије.  
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ВРЕМЕ ЗАПАДНА ЕВРОПА 
И НЕМАЧКО ЦАРСТВО

СРЕДЊА И ИСТОЧНА 
ЕВРОПА СВЕТ ИЗВАН ЕВРОПЕ

IX век

X век

XI век

IX век Учвршћивање црквене ор-
ганизације

X век Настанак властелинстава
910. Оснивање бенедиктинске опа-
тије у Клинију
911. Настањивање и покрштавање 
Нормана
987–996. Владавина француског 
краља Хуга Капета

XI–XII век Процват међународне 
трговинe. Покрет градских кому-
на
Око 1000. године: Нормани уводе 
феудализам на Сицилији
1016–1035. Владавина Кнута Ве-
ликог

1035–1087. Виљем Освајач (на 
престолу Енглеске од 1066.)
1039–1056. Владавина римско-не-
мачког цара Хенриха III 
1042–1066. Владавина енглеског 
краља Едварда Исповедника 
1042–1091. Приморски трговачки 
центри у јужној Италији падају 
под власт Нормана

1051. Цар Хенрих III објављује 
свети рат против Угарске
1054. Велики раскол римокатолич-
ке и православне цркве
1056–1106. Владавина светог рим-
ског цара Хенриха IV
1059. Папа Никола II поверава из-
бор поглавара римокатоличке црк-
ве збору кардинала
1060–1108. Владавина француског 
краља Филипа II
1066. Искрцавање Нормана у јуж-
ној Енглеској (битка код Хестинг-
са)
1073–1085. Понтификат папе Гргу-
ра VII (Хилдебранда)

980–1015. Владавина кијевског  
кнеза Владимира 
X век. Чешка улази у састав Рим-
ско-немачког царства, али има „на-
ционалну” династију (Пшемислов-
ци)

1013. Пољски краљ признаје вр-
ховну власт римско-немачког ца ра

1016–1054. Владавина кијевског 
кнеза Јарослава Мудрог

X век – средина XV века Царство 
Маја у Средњој Америци

1071 Турци Селџуци поразили Ви-
зантинце код Манзикерта. Визан-
тијски цар је затражио помоћ од 
Запада. Повод за крсташке ратове

ХРОНОЛОШКА ТАБЕЛА
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ВРЕМЕ ЗАПАДНА ЕВРОПА 
И НЕМАЧКО ЦАРСТВО

СРЕДЊА И ИСТОЧНА 
ЕВРОПА СВЕТ ИЗВАН ЕВРОПЕ

XII век

1076. Екскомунициран цар Хен-
рих IV
1077. Хенрих IV иде у Каносу и по-
нижава се пред папом Гргуром VII

1095. Папа Урбан II на сабору у 
Клермону позива латинске вите-
зове у крсташки рат
1096. Почетак Првог крсташког 
рата (Готфрид Бујонски) 
1098. Основан цистерцитски ка-
луђерски ред

XII век Настанак занатлијских це-
хова 
1100–1135. Владавина енглеског 
краља Хенрија I
1107. Енглески краљ Хенри I из-
даје Повељу крунисања. Одриче се 
у корист папе на право устолича-
вања црквених великодостојника
1108–1137. Владавина француског 
краља Луја VI Дебелог
1118. У Јерусалиму основан ви-
тешки ред храмовника 
1120. Основан витешки ред јова-
новаца 
1121. Основан калуђерски ред пре-
монтрата
1122. Конкордат у Вормсу
1125. Изумире салијска династија
1130. Уједињавањем норманских 
кнежевина настаје Краљевство Си-
цилија 
1137–1180. Владавина француског 
краља Луја VII
1148. Немачко-римски и византиј-
ски цар склапају савез против Нор-
мана, господара јужне Италије
1152–1190. Владавина светог рим-
ског цара Фридриха I Хоенштауфа 
1154 –1189. Владавина енглеског 
краља Хенрија II Плантагенета
1161. Градови Либек и Хамбург 
уједињују трговачке гилде
1170. Убиство Томаса Бекета, над-
бискупа кентерберијског
1170–1221. Свети Доминик Гузман
1176. Битка ког Лењана. Војска уд-
ружена двадесет и два североита-
лијанска града однела победу над 
царем Фридрихом I
1179. Папа Александар III забрањује 
хришћанима бављење лихварством

1082. Византијски цар Алексије 
Комнин Млечанима даје трговач-
ке повластице на теритирији целог 
царства Ромеја

XII век Почињу сеобе Немаца на 
исток (процес траје до XV века)

1138. Синови Болеслава Храброг 
поделили Пољску на обласне кне-
жевине
1143–1180. Манојло I Комнин ви-
зантијски цар. Златно доба Визан-
тијске царевине 
1168–1196. Стефан Немања вели-
ки жупан Рашке (Србије)

1099. Крсташи заузимају Јерусалим
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XIII век

1180–1223. Владавина францус-
ког краља Филипа Августа
1182–1226. Свети Фрања Асишки 
1189-1199. Владавина енглеског 
краља Ричарда Лављег Срца
1189. Смрт владара Сицилије 
Виљема II 
1198. У Палестини основан вој-
нички ред тевтонаца
1198–1216. Понтификат папе Ино-
ћентија II. Врхунац световне моћи 
римокатоличких поглавара 
1198–1218. Владавина светог рим-
ског цара Отона IV Велфовца

1199–1216. Владавина енглеског 
краља Јована без Земље
1209–1229. Крсташки рат против 
албижана у јужној Француској
1212. Дечји крсташки поход
1214. Битка код Бувина
1215. Папа Иноћентије III оснива 
инквизицију 
1215. Велика повеља слобода 
(Magna Charta Libertatum)
1216. Основан доминикански ка-
луђерски ред
1215–1250. Владавина римско-
немачког цара Фридриха II Хо-
енштауфена
1223. Основан калуђерски ред 
фрањеваца
1226–1270. Владавина францус-
ког краља Луја IX Светог
1242. Град Беч стиче право на за-
устављање трговаца са робом
XIII век Почетак сталешке упра-
ве
1258–1265. Побуна енглеских ба-
рона (Симон де Монфор) против 
централне краљевске власти
1268. У Напуљу погубљен Конра-
дино, унук цара Фридриха II
1272–1307. Владавина енглеског 
краља Едварда I
1276–1284. Едвард I осваја Велс 
и припаја га Енглеској
1273–1291. Владавина римско-
немач ког цара Рудолфа Хабзбурга

1187. Настанак Другог бугарског 
царства
1190. Византија признаје независ-
ност Рашке (Србије)

1204. Крсташи освајају Византи-
ју. Настанак Латинског царства
1204–1261. Никејско царство

1223. Победа Татара на реци Калки
1226. Тевтонски витезови се пре-
сељавају у Мазовију
1240. Татари освајају Кијев
1240. Битка украј реке Неве. По-
беда Александра Невског, кнеза 
Новгорода над Швеђанима

1242. Битка на залеђеном Чудском 
језеру. Победа Александра Нев-
ског над тевтонским витезовима 
1253–1278. Отокар II Пшемисл, 
чешки краљ
1261. Михаило Палеолог без рат-
них дејстава осваја Цариград. Пад 
Латинског царства. Поновно ус-
постављање царства Ромеја
1278. Битка код Дирнкрута (Mor-
va mező)

1187. Саладин привремено осваја 
Јерусалим

1206. Џингис-кан (1206–1227) 
уједињује средњоазијска племе-
на. Нагло ширење Монголског 
царства 

Почетак XIII века Настанак др-
жаве Инка у Јужној Америци
1229–1241. Монголи освајају се-
верну Кину
1244. Јерусалим коначно пада у 
руке мухамеданаца
1251. Настанак Златне хорде (Ба-
ту-кан)
1258–1279. Монголи освајају це-
лу  Кину 
Крај XIII века Крај крсташких ра-
това и крсташких држава у Малој 
Азији (град Акон је пао задњи, го-
дине 1291.) 
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XIV век

1282. Анжујци на напуљском прес-
толу
1285–1314. Владавина француског 
краља Филипа Лепог

1291. Три будућа швајцарска кан-
тона (Ури, Швиц и Унтервалден) 
склапају савез

1302. Филип Лепи у Француској 
први пут сазива скупштину ста-
лежа 
1309-1377. Авињонско ропство 
папа
1310. У Венецији конституисано 
Веће десеторице
XIV век У већини градова у север-
ној Италији на власт долазе самод-
ршци 
1315. У бици код Моргартена швај-
царски сељаци односе победу над 
ритерима аустријског војводе 
1328. Изумире мушка лоза динас-
тије Капет, на престо Француске 
долазе владари из куће Валоа
1337-1453. Стогодишњи рат
1346. Битка код Кресија
1346–1378. Владавина светог рим-
ског цара Карла IV Луксембурш-
ког
1347–1352. Европу захватила вели-
ка епидемија куге 
1356. Францизи код Поатјеа пора-
жени од Енглеза
1356. Цар Капло IV у Прагу издаје 
немачку Златну булу 
1358. Жакерија (сељачки устанак) 
у Француској
1363–1404. Под владавином Фили-
па Смелог порастао значај државе 
Бургундије 
1375. Закључивањем примирја 
окончана прва фаза Стогодишњег 
рата 
1378. Устанак чомпа (гребенара 
вуне) у Фиренци
1378–1417. Велика западна шиз-
ма
1381. У Енглеској устанак Вата 
Тајлера

1306–1333. Владавина пољског 
краља Владислава Лотијетека 
1310. Изумрла династија Пшемисл. 
На чешки престо долазе Луксем-
бурговци (Јан I)
1325–1340. Владавина московског 
кнеза Ивана Калите 
1328. Иван Калита стиче право да 
за Татаре сакупља порез (данак за-
војевача)
1331–1346–1355. Владавина Стефа-
на Душана Силног (српски краљ, па 
цар „Србљем и Грком”)
1333–1370. Владавина пољског 
краља Казимира III 
1335. Самит владара у Вишеграду 
1339. Споразум о наслеђивању 
престола између династија Анжу 
и Пјаст
Средина XIV века Настанак ру-
мунских кнежевина Молдавије и 
Влашке
1361. Освајањем Дринапоља (Једре-
не) Турци се учвршћују у Европи
1370. Смрт пољског краља Кази-
мира Великог
1370–1382. Лајош I Велики краљ 
Пољске (пољско-мађарска персо-
нална унија)
1374. Лајош Велики даје знатне 
повластице пољском племству
1380. Московски кнез Дмитрије 
Донски у одсудној бици на пољу 
Куликову побеђује Татаре

1300–1326: Емир Осман, родона-
челник турске династије уједињује 
турска племена која живе на севе-
ру Мале Азије
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XV век

1397. Настанак Калмарске уније, 
уперене против ханзеатских гра-
дова

1410. Жигмунд Луксембуршки 
постаје немачки краљ (од 1433. 
до 1437. свети римско-немачки 
цар)
1413–1422. Владавина енглеског 
краља Хенрија V

1414–1418. Сабор у Констанци
1415. Јан Хус спаљен на ломачи
1415. Код Аженкура победа 
Енглеза над Французима 
1422–1461. Владавина францус-
ког краља Шарла VII
1429. Французи са Јованком Ор-
леанком побеђују Енглезе. У Рем-
су крунисан Шарл VII 
1431. Јованка Орлеанка (Jeanne 
d’Arc) спаљена на ломачи
1440–1493. Владавина римско-
немачког цара Фридриха III Хабз-
бурга
1442. Арагонци на напуљском 
престолу смењују Анжујце 

1455–1485. У Енглеској Рат црве-
не и беле руже

1461–1483. Владавина францус-
ког краља Луја XI

1386. Пољска и Литванија сту-
пају у персоналну унију. Динас-
тија Јегелонаца на престолу Пољ-
ске до 1572. године
1389. Бој на Косову. Поражена 
моравска Србија постаје турска 
вазална кнежевина
1393. Османлије освајају Бугарску
1396. Битка код Никопоља

1410. Битка код Гринвалда (Та-
ненберг). Пољаци у савезу са 
Литванцима односе победу над 
Немачким тевтонским витешким 
редом 

Од 1417. Хуситски ратови у Чешкој
1419–1437. Жигмунд Луксембур-
шки краљ Чешке

1434. Битка код Липања. Пораз 
таборита
1444. Битка код Варне
1447–1492. Владавина пољског 
краља Казимира IV 

1453. Мехмед II осваја Цариград 
(Константинопољ)

1462–1505. Владавина москов-
ског кнеза Ивана III Великог

1402. Тамерлан (Тимур Ленк) 
у бици код Ангоре (Анкара) са  
Монголима побеђује Турке и за-
робљаваја султана Бајазита I
Друга половина XV – почетак 
XVI века Златно доба Астека у 
средњој Америци

Средина XV века Златно доба 
Инка у јужној Америци
1421–1451. Владавина турског 
султана Мурата II, великог про-
тивника Јаноша Хуњадија 

1451–1481. Владавина турског 
султана Мехмеда II Освајача
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XVI век

1477. Карло Смели, војвода од 
Бургундије (1467–1477) поражен 
од Швајцараца. Крај државности 
Бургундије 

1479. Склапањем брака „католич-
ких краљева“ (Фердинанда II Ара-
гонског и Изабеле I од Кастиље) 
настаје Шпанија
1483–1546. Мартин Лутер
1484 –1531. Улрух Цвингли
1485–1509. Владавина енглеског 
краља Хенрија VII Тјудора
1488–1525. Томас Минцер
1491 (?)–1556. Свети Игнације 
Лојола
1492. Шпански краљ Фернандо ос-
ваја Гранаду
1493–1519. Владавина светог рим-
ског цара Максимилијана I 
1494. Почетак француско-ита-
лијанских ратова
1494–1498. У Фиренци наступ Ђи-
ролама Савонароле 
1499. Хабзбурговци потврђују сло-
боду швајцарских кантона

1509–1547. Владавина енглеског 
краља Хенрија VIII
1509–1564. Жан Калвин
1515–1547. Владавина француског 
краља Франсоа I
1517. Повереници папе Лава X 
преплављују Немачку опроштај-
ницама грехова
31. октобар 1517. Мартин Лутер 
у 95 теза оспорава моћ и користи 
индулгенција
1519–1556. Владавина римско-не-
мачког цара Карла V (под именом 
Карлос I, шпански краљ од 1516. 
године)
1523. Швеђани се ослобађају дан-
ске власти

1466. Папа Павле II анатемише 
чешког владара Јиржија Пођебра-
да због хуситске вере 
1466. Казимир IV присиљава тев-
тонске витезове на предају града 
Гдањска. Витезови полажу омаж 
пољском краљу

1478. Московски кнез Иван III Ве-
лики лишава Новгород самоупра-
ве

1497. У Русији ограничавају сло-
боду кретања кметова

1486. Бартоломео Дијаз опловио 
(Рт добре наде) Африку
12. октобар 1492. Колумбо откри-
ва Америку (стиже до острва Гва-
нахани)

1494. Споразум Шпаније и Порту-
гала у Тордесиљасу о правцима ко-
лонизације 
1498. Васко да Гама стиже до за-
падних обала Индије

1512–1520. Владавина турског сул-
тана Селима I
1510. Османлије освајају Сирију 
и Египат
1519. Кортес осваја државу Астека
1519–1522. Магеланов пут око све-
та
1520–1566. Турски султан Сулеј-
ман II Величанствени
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1524–1525. Сељачки рат у Немачкој
1525. У бици код Павије победа 
Шпанаца над Французима
1527. Пљачка Рима (Sacco di 
Roma)
1529. Мировни уговор у Камбреу. 
Јужна Италија пада под шпанску 
власт
1529. Османлије – савезници 
Француза – опседају Беч
1529. На царском сабору у Шпеје-
ру Лутерове присталице про-
тестују против одлука које имају 
за циљ поновно успостављање 
католичанства

1533. Хенри VIII издваја енглеску 
црквену организацију од надлеж-
ности римокатоличког поглава-
ра. Настанак англиканске цркве
1535. Хенри VIII издаје налог за 
погубљење Томаса Мора
XVI век Пораст цена. Доба ману-
фактурне производње, капита-
листичког предузетништва и ап-
солутистичких монархија 
1540. Свети Игнације Лојола ос-
нива Дружбу Исусову (језуитски 
ред)
1541–1564. Калвин, водећи про-
поведник града Женеве. Настанак 
калвинизма
1545–1563. Тридентски концил
Средина XVI века Доба верских 
ратова у Немачкој
1554. У Лондону основано Мос-
ковско друштво, с циљем да 
поспеши трговину са Русијом
1555. Аугзбуршки верски мир
1556. Римско-немачки цар Карло 
V одриче се власти. Подела цар-
ства
1556–1598. Владавина шпанског 
краља Филипа II
1556–1564. Владавина римско-не-
мачког цара Фердинанда I
1558–1603. Владавина енглеске 
краљице Елизабете I (Тјудор)

1525. Пољска склапа мир са Ос-
манлијама

1533–1584. Руски кнез Иван IV Гроз-
ни се 1547. године крунише за цара

Прва половина XVI века Турска 
освајања на Средоземљу и у се-
верној Африци, што ће прекину-
ти поморска битка 1571. код Ле-
панта
1523. Алварадо осваја државу Ма-
ја

1532. Писаро осваја државу Инка
Средина XVI века Увођењем амал-
гамисања расте принос америч-
ких рудника сребра
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Од средине XVI века У Енглеској 
јача покрет пуританаца
1560. Швеђани односе победу над 
Данцима и ханзеатским градови-
ма
1562–1598. Верски ратови у Фран-
цуској (уперени против хугенота)
1564. Списак забрањених књига  
(на снази све до средине XX ве ка)
1564–1576. Владавина римско-не-
мачког цара Миксимилијана II
1566. „Морски просјаци“ подносе 
молбу ради решавања верског пи-
тања гувернеру Низоземске, Мар-
гити од Парме 
1567. Шпански краљ Филип II име-
нује војводу од Албе за гувернера 
Низоземске
1571. У поморској бици код Лепан-
та заповедник хришћанске флоте 
Дон Хуан од Аустрије односи по-
беду над турском флотом
1572. Вартоломејска ноћ. Покољ 
француских хугенота
1574–1589. Владавина француског 
краља Анрија III
1576–1612. Владавина римско-не-
мачког цара Рудолфа II
1579. Севернонизоземске покраји-
не склапају савез у Утрехту
1580–1640. Персонална унија 
Шпаније и Португала
1581. Утрехтшка унија прокламује 
независност од Шпаније
1585–1625. Морис Орански гувер-
нер Холандије
1585–1642. Кардинал Ришеље (Ар-
ман Жан де Плеси) 
1587. Елизабета I издаје налог за 
погубљење Марије Стјуарт 
1588. Пораз „непобедиве армаде” 
1589. Један фанатик убија францус-
ког краља Анрија III. Изумире ди-
настије Валоа
1589–1610. Владавина француског 
краља Анрија IV. На француски 
престо долазе Бурбонци
1598. Нантски едикт

1569. Уједињење пољске и литван-
ске државе

1572. У Пољској у сејму шлахта до-
бија право вета

1576–1586. Владавина пољског 
краља Иштвана Баторија 

1581. Иван IV Грозни осваја од 
Монгола град Сибир

1598. Изумире династија Рјурик
1598-1605. Борис Годунов руски 
цар (од 1584. године губернатор)

1574–1595. Владавина турског сул-
тана Мурата III

1584. Енглески исељеници осни-
вају колонију Вирџинију у Амери-
ци, која је добила име по краљици 
девици
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ВРЕМЕ ЗАПАДНА ЕВРОПА 
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СРЕДЊА И ИСТОЧНА 
ЕВРОПА СВЕТ ИЗВАН ЕВРОПЕ

XVII век 1600. Основана британска Источ-
ноиндијска компанија
1602. Основана холандска Источ-
ноиндијска компанија

1608. Образован Протестантски 
савез
1609. Образована Католичка лига
1609. Примирје између Холан-
дије и Шпаније
1610–1643. Владавина францус-
ког краља Луја XIII
1612–1619. Владавина римско-
немачког цара Матије II
1611–1632. Владавина шведског 
краља Густава Адолфа
1618. Дефенестрација у Прагу 
(царски саветници Фердинанда 
II бачени кроз прозор)
1618–1648. Тридесетогодишњи 
рат
1619–1637. Владавина римско-не-
мачког цара Фердинанда II
1620. Битка код Беле горе
1621. Основана холандска Запад-
ноиндијска компанија
1625. У првом општеевропском 
рату Енглеска и Холандија мате-
ријално помажу протестанте 
1629. Под командом Валенштај-
на царска војска односи победу 
над Данцима
1632. Битка код Лицена. Погибија 
краља Густава Адолфа 
1635. У Тридесетогодишњем рату 
Француска се бори против Хаб-
збурга 
1637–1657. Владавина римско-не-
мачког цара Фердинанда III
1640. У Енглеској након 12 го-
дина краљ Чарлс I сазива парла-
мент. Почетек грађанске револу-
ције
1642. Краљ бежи на север. Поче-
так грађанског рата у Енглеској
1643–1715. Владавина француског 
краља Луја XIV („Краљ сунце”)

1610. Пољаци заузимају Москву 
(први пут 1605. године)
1612. Победа Руса над Пољаци-
ма. Ослобађање Москве
1613–1645. Владавина руског цара 
МихаилаРоманова 

1620. Битка код Беле горе. После-
дица пораза чешких сталежа: од 
1627. Чешка постаје једна од на-
следних покрајина Хабзбурга

1620. Пуританци из Енглеске по-
лазе у Америку – на једрењаку 
Мејфлауер – и оснивају насеоби-
не, које су уређене по демократ-
ским принципима (у држави Ма-
сечусетс)

Средина XVII века Реформе вели-
ких везира из породице Ћупри-
лић привремено јачају Османско 
царство



213

ВРЕМЕ ЗАПАДНА ЕВРОПА 
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СРЕДЊА И ИСТОЧНА 
ЕВРОПА СВЕТ ИЗВАН ЕВРОПЕ

1644. Кромвел код Марстон Мура 
побеђује краљеву војску
1645. Поред Незбија пристали-
це парламента побеђују краљеву 
војску
1648. Вестфалски мир 
1648. Хашки мир. Шпанија при-
знала независност Холандије 
1648. Кромвел у одсудној бици код 
Престона побеђује Шкотланђане. 
У Лондону одстрањени презбите-
ријанци из парламента (крњи пар-
ламент) 
30. јануар 1649. Погубљен краљ 
Чарлс I, Енглеска постаје пури-
танска република
1649–1650. Кромвелов поход на 
Ирску
1651. Енглеска усваја Навигацио-
ни акт 
1652–1654. Енглеско-холандски 
рат
1653–1658. Кромвел узима титулу 
лорда протектора и заводи дикта-
туру
1657–1705. Владавина римско-не-
мачког цара Леополда I
Друга половина XVII века Фран-
цуска води серију ратова против 
Хабзбурговаца и Римско-немач-
ког царства

1660–1688. Рестаурација монар-
хије и повратак династије Стјуарт 
на престо Енглеске
1665. У Лондону хара епидемија 
куге („црна смрт”). Умире око 
70000 људи 
1666. Велики пожар 5 дана пусто-
ши Лондон

1654. Пољска принуђена да пре-
пустити Украјину Русији 
1658. Немачке војводе уз подршку 
Француске образују Рајнски савез 
који је уперен против Хабзбурга 
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XVIII век

1679. Habeas Cоrpus Act
1676–1689. Понтификат папе 
Иноћентија XI
1681. Французи заузели Страз-
бур
1683. Турска опсада Беча. Поче-
так Великог рата против Осман-
лија 
1684. Света лига. Склопљен са-
вез хришћанских сила против Ос-
манлија
1685. Укинут и Алески едикт ми-
лости. Из Француске бежи – више 
десетина хиљада занатлија -   хуге-
нота
1688. Парламент на енглески пре-
сто позива холандског гувернера 
Виљема Оранског. Славна рево-
луција у Енглеској
1689. Краљ Виљем потписује Де-
кларацију права (Bill of Rights). 
Енглеска постаје уставна, грађан-
ска монархија
1694. Основана Енглеска нацио-
нална банка

1701. Према закону о наследству 
ни Стјуарти ни католици не моги 
бити енглески краљеви
1701–1714. Рат за шпанско на с леђе

1689–1725. Владавина руског 
цара Петра I Великог
1697–1698. Пелегринација Петра 
Великог по западној Европи

1700–1721. Северни рат
1700. Победа Швеђана код Нар-
ве над петостуко већом руском 
војском
1701. Пруска Фридриха I вели-
ког војводе од Бранденбурга до-
бија краљевску титулу
1703. Оснивање Санкт Петербур-
га (Петрограда)
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СРЕДЊА И ИСТОЧНА 
ЕВРОПА СВЕТ ИЗВАН ЕВРОПЕ

1704. Енглези освајају Гибралтар
1704. Пораз Француза код Хех-
штета од царских и енглеских тру-
па. Прекретница у Рату за шпан-
ско наслеђе
1707. Унијом Шкотске и Енглеске 
настаје Велика Британија

1713. Мировним уговором у Ут-
рехту закључен Рат за шпанско 
наслеђе
1714. У Раштату цар признаје од-
редбе мира склопљеног у Утрехту
1715. Смрт Луја XIV

1704. Место Агошта II, пријатеља 
Руса, Швеђани на пољски престо 
доводе Санисла I (владао до годи-
не 1709) 
1709. Пораз Швеђана од Руса у 
бици код Полтаве
1711. Петар Велики трпи пораз 
од Турака, али војска му не бива 
уништена 

1713. Хабзбурзи породичним зако-
ном обезбеђују наслеђива ње прес-
тола по женској линији (Pragmatica 
Sanctio)

1716–1718. Нови аустро-турски 
рат. Хришћанска војска осваја Бе-
оград. Пожаревачким миром По-
тамишје (Temesköz) враћено угар-
ским земљама
1721. Ништатским мировним уго-
вором окончан Северни рат. Русија 
постаје водећа сила на Балтику
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ВРЕМЕ УГАРСКА КУЛТУРНА ИСТОРИЈА

IX век

X век

XI век 1. јануар 1001. Крунисање Иштвана I светог за 
краља

1031. Смрт Имреа, принца престолонаследника 
1038. Смрт Иштвана I
1038–1041. и 1044–1046. Владавина Петера Орсеола 
1041–1044. Владавина Аба Шамуела

1044. Битка код Менфеа
1045. Петер Орсеоло прихвата вазални однос пре-
ма Хенрику III
1045–1060. Владавина АндрашаI
1051. Рат Хенрика III против Угарске
1052. Потапање бродова Хенрика III код Пожуна

1059. Сусрет у Варкоњу између Андраша I и млађег 
брата, принца Беле
1060–1063. Владавина Беле I
1061. Бела I сазива сабор да би средњи слој слобод-
них привукао на своју страну
1063. Шаламона војна помоћ римско-немачког цара 
доводи на престо
1063–1074. Владавина краља Шаламона
Почетак седамдесетих година XI века погоршава се 
однос између Шаламона и принца Гезе

X-XII век Романички стил

Око 1020. Опорука Иштвана светог принцу Имреу *

Прва половина XI века Клинијевска реформа. Главна 
личност опат Одило (994–1049)

XI–XII век. Развој пољопривредне технике (тропољно 
обрађивање земљишта, тешки плуг, пршњак)

1055. Оснивачка повеља Тихањске опатије*

Подаци означени звездицом (*) односе се на култур-
ну историју Угарске
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XII век

1074. Битка код Мођорода између Шаламона и прин-
чева Гезе и Ласла 
1074–1077. Владавина Гезе I
1077–1095. Владавина Ласла I светог
1078. Ласло свети склапа савез са непријатељима 
Хенрика IV

1083. Канонизовани први угарски светитељи (Иштван 
свети, Имре свети итд)
1087. Шаламонова смрт
1091. Ласло свети заузима Хрватску
1092. Концил у Саболчу
1095–1116. Владавина Калмана Кењвеша (Колома-
на Књижара)
1096. Први крсташки рат дотиче Угарску 

1099. Неуспех Калмана Кењвеша у Халичу

1105. Калман Кењвеш осваја Далмацију

1115. Ослепљивање принца Алмоша и синчића му 
Беле
1116–1131. Владавина Иштвана II

1131–1141. Владавина Беле II Слепог
1131. „Крвави сабор” у Араду

1141–1162. Владавина Гезе II
1147. У Другом крсташком рату војска римско-немач-
ког цара и француског краља пролази Угарском 

1162–1172. Владавина Иштвана III (против-краљеви 
Ласло II и Иштван IV)
1164–1167. Рат за Далмацију и Срем између Угар ске 
и Византије 
1172–1196. Владавина Беле III

Око 1077. Настанак Веће легенде о краљу Иштва-
ну Светом*
1079–1142. Пјер Абелар

Крајем XI века Настанак Мање легенде о краљу  
Иштвану светом*

Око 1100. Настанак Песме о Роланду
Почетак XII века Легенда бискупа Хартвика (о краљу 
Иштвану светом)* 
XII век Први универзитети – седам слободних вештина

Средина XII века: Настанак мађарске Свете круне 
(Sacra Corona)*

1163. Почетак изградње Богородичине цркве у Па-
ризу 
Средина XII века – крај XIV века Готичка уметност у 
западној Европи
Крај XII века Геста Хунгарорум од Анонимуса* 
Крај XII века – почетак XIII века Трубадурска лира
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XIII век

Након 1180 Прекид византијског утицаја
Током осме деценије XII века Бела III у циљу изда-
вања повеља организује нови уред, краљевску кан-
целарију
1189. У склопу Трећег крсташког рата војска Фридри-
ха I Барбаросе пролази кроз Угарску
1192. Ласло I проглашен светитељем

1196–1204. Владавина краља Имреа
1205–1235. Владавина Андраша II
1207–1231. Принцеза Ержебет из династије Арпадо-
ваца 1235. проглашена светитељком 
1213. Андраш II води поход на Халич, мучки убије-
на краљица Гертруда
1217. Крсташки рат Андраша II
Око 1220. Андраш II обећава да ће неки феудални по-
седи бити враћени 
1222. (Мађарска) Златна була
1224. Андраш II даје Сасима привилегије (Андре-
анеум) 
1225. Андраш II оружјем протерује тевтонске вите-
зове из Угарске
1231. Андраш II обнавља Златну булу
1232. Фрањевци оснивају самосталну конгрегацију 
у Угарској
1232. Привилегије сервијената који живе у Зали и с 
оне стране реке Зале
1233. Споразум у Берегу
1235–1270. Владавина Беле IV
Крајем 1236. Фратар Јулијан се враћа са истока у 
Угарску
Април 1241. Битка код Мухија
1242–1271. Принцеза калуђерица Маргит, светитељка 
из династије Арпадоваца
1242. Беч добија право да зауставља трговце
Пролеће 1242. Татари напуштају Угарску
1246: Бела IV води казнени поход против Фридри-
ха Бабенберга
1247. Бела IV оснива град Будим
Током 1260-их година Принц Иштван се супротст а в-
ља свом оцу Бели IV
1263. Ежеб (Özséb), бивши острогонски каноник, у 
Пилишу оснива мађарски монашки ред: павлине, који 
су добили име по св. Павлу Пустињаку
1267. Привилегија Беле IV признаје племићки статус 
краљевским сервијентима

Око 1200. Настанак Песме о Нибелунзима (еп)
1214. Универзитет у Оксфорду добија прве приви-
легије

1219. Бискупски надзорник париског универзите-
тапротестује због појављивања просјачких редова 
на свеучилишту
1225–1274. св. Тома Аквински, схоластика
1230–1256. Црква у Јаку*
1231. Париски универзитет добија самосталност

1252. Фјорентински златник, први златник у (запад-
ној) Европи
1267–1337. Ђото
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XIV век

1270 –1272. Владавина Иштвана V
1272–1290. Владавина Ласла IV Куманског
1277. Ласла IV на пољу Ракош проглашавају пуно-
летним 
1279. У Угарску стиже папски легат Филип, бискуп 
из Ферма
1290–1301. Владавина Андраша III
1290. Закон о установљавању четири „солгабирова“ 
по жупанијама 
Септембар 1290. Повеља крунисања (syngraphus) 
Андраша III

1308–1342. Владавина Карла Роберта
Пролеће 1308. Папски легат Гентилис стиже у Угар-
ску
1310. Карољ Роберт се крунише мађарском Светом 
круном
1312. Битка код Розгоња

1320. Карољ Роберт склапа брак са принцезом Јели-
саветом, ћерком Владислава Лотијетека 
1321. Смрт Матеја Чака, најмоћнијег обласног гос-
подара
1323. Карољ Роберт постаје господар целе државе 
1325. Кароберто кује златни новац
1327. Укидање краљевског монопола на рударство

1335. Самит владара у Вишеграду
1339. Пољски краљ Казимир III Велики проглашава 
за наследника сина Карла Роберта 
1342. Карло Роберт издаје налог за сакупљање пор-
талног пореза
1342–1382. Владавина Лајоша I Великог
1345. У Напуљу задављен принц Андраш, млађи брат 
Лајоша I 
1347–1348. Лајош Велики води поход у Напуљ
1350. Поновни поход Мађара на Напуљ
1351. Закони Лајоша Великог (авицитет, деветина)
1358. Победа Лајоша Великог у Далмацији
1365. Победа Мађара над Бугарима
1370–1382. Пољско-мађарска персонална унија
1378–1381. Победа Мађара у рату с Венецијом за 
превласт над Далмацијом

1382–1395. Владавина краљице Марије

1271–1295. Путовање Марка Пoла на Исток (у Кину)
1282–1285. Хроника Шимона Кезаија* 

1284–1344. Симоне Мартини
1290–1350. Вилијам Окам

Крај XIII века – XIV век Развој технике у занатству 
(разбој са педалом, нови тип воденог точка, мех, 
струг, сатови итд.) Употреба папира. Барут се корис-
ти у војне сврхе
XIV век Почеци хуманизма и ренесансе у Италији
Између 1300. и 1320. Данте Алигијери (1265–1321) 
пише „Божанствену комедију“
1304–1374. Петрарка
1313–1375. Бокачо
1321. Универзитет у Болоњи добија самостални статус
1324–1384. Џон Виклиф (1376. написао дело „О бо-
жанственој моћи“)

1348. Универзитет у Прагу
Средина XIV века Настала „Илустрована Хроника“ 
(Képes Krónika). Текст је, вероватно, узет из хрони-
ке, коју је 1358. написао Марк Калти, илуминације је 
радио Миклош Хертулфија*
Средина XIV века Делатност вајара браће Коложва-
ри
1364. Универзитет у Кракову
1367. Универзитет у Печују (исте године је основан 
и универзитет у Бечу)*
1360 –1427. Андреј Рубљов, руски иконописац
1377–1446. Брунелески
1378–1455. Лоренцо Гиберти
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XV век

1385–1386. Владавина Кароља II Малог
1387–1437. Владавина Жигмунда Луксембуршког

1396. Битка код Никопоља
1397. Државни сабор у Темишвару. Војне реформе

1401. Жигмунд у заточеништву
1402. Право на заустављање трговаца добијају градо-
ви: Пожун, Шопрон, Нађсомбат, Бартфа
1403. Неуспела побуна барона против владара
1404. Без краљеве дозволе забрањено прокламовање 
папских наредби у угарским храмовима (placetum 
regium)
1405. Жигмундови градски закони
1407. Рођен Јанош Хуњади
1410. Жигмунда војводе Римско-немачког царства 
проглашавају за римског краља
Око 1420-их година Под руководством Филипа Ско-
ларија изграђена је јужна одбрамбена линија
1428. Жигмунд неуспешно опседа Голубац
1437. Сељачки устанак у Ердељу
1437–1439. Владавина Алберта Хабзбурга
1440–1444. Пољски краљ Владислав III – као Уласло 
I владар Угарске
1440-их година Mасовно учешће средњег племства 
на државним саборима, који се одржавају скоро сва-
ке године
1442. У марту победа над Турцима код Ђулафехерва-
ра, а потом на улазу у кланац Терчвар
Октобар 1443 – јануар 1444. „Дуга војна” против 
Османлија 
Август 1444. Скопљен мир са Турцима у Нађвараду
10. новембар 1444. Пораз у бици код Варне. Поги-
бија Уласла I
Пролеће 1445. Великаши, присталице покојног краља 
за новог владара признају Ласла V Хабзбурга 
1446. На државном сабору, уместо малолетног краља, 
а под надзором државног савета, именован Јанош 
Хуњади за губернатора
1448. Хуњади склапа савез с Албанцем Скендер-бегом
1448. Хуњадијева битка на Косовом пољу
1453. Јанош Хуњади даје оставку на положај губер-
нера
22. јул 1456. Победа код Београда, (Нандорфехерва-
ра) смрт Јаноша Хуњадија
Март 1457. Погубљен Ласло Хуњади
Новембар 1457: Смрт Ласла V
1458–1490. Владавина Матије Корвина (Hunyadi 
Mátyás)
Средином шездесетих година XV века Организова-
на „Црна армија”

1395. Стари Будим (Óbuda) добија универзитет*

XV век Готичка уметност у средњој Европи. Процват 
хуманизма и ренесансе у Италији
1401–1428. Масаћо

1434–1472. Јанус Панонијус* 

1445–1510. Ботичели
Друга половина XV века Развој наутике, каравела

1455. Гутемберг штампа чувену Библију. (На свакој 
станици са 42 ретка) 
1452–1519. Леонардо да Винчи
Друга половина XV века Поезија Вијона
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XVI век

1463. Матија осваја од Турака Јајце 
1464. Матија крунисан Светом круном
1464. Реформа краљевске канцеларије и судства
1467. Финансијске реформе – порез на димњак и ван-
редни субсидиј 
1468–1479. Матијини чешки ратови
1469. Матија проглашен за чешког краља
1471. Завера острогонског надбискупа Ивана Вите-
за
1473. Рођен Иваниш Корвин
1476. Матија заузима Шабац
1476. Матијинa свадба са принцезом Беатриче 
(Beatrix) 
1477. Матија постаје изборни кнез
1479. Битка на Хлебовом пољу 
1482–1485. Рат против Фридриха III
1485. Матија заузима Беч
1486. Матијин законик регулише права сталежа
1490–1516. Владавина Уласла II Јагелонца
1491. Победа над Максимилијаном Хабзбургом, пре-
тендентом на мађарски престо
1492. Уништена „Црна армија”
1492. Деветина се плаћа у натури. Појединачно опо-
резивање градског становништва паланки

1498. Закон о четрдесет баронских породица, које са 
својим бандеријама полазе у рат

1504. Ограничавање слободе кретања зависних сељака
1505. Одлука државног сабора (на пољу Ракош): убу-
дуће неће бити биран владар из стране династије 
1507. Уласло II склапа тајни уговор о наследству са 
царем Мaксимилијанoм Хабзбургом
1514. Дожин сељачки устанак. Строги закони 
1515. Обнављање тајног уговора са Хабзбурзима
1516–1526. Владавина Лајоша II
1521. Пад Београда (Нандорфехервара)

1467. Универзитет у Пожуну*

Око 1470. Штампарија Андреаса Хеса у Будиму*
1474. Торичелијева карта света
1475–1564. Микеланђело
1483–1520. Рафаел
1486–1496. По налогу краља Матије Корвина Антонио 
Бонфини почиње да пише дело о историји Мађара*
1488. У Брну изашла из штампе „Хроника Хунгаро-
рум“ од Јаноша Туроциjа*
1492. Мартин Бехајм израдио први глобус

Прва половина XVI века Зрели период ренесансе у 
Италији. Градитељство ренесансних папа. Ренесан-
сна уметност у Немачкој (Дирер), у средњој Европи,  
Француској (дворци на Лоари) и Енглеској 
1504. Америго Веспучи објављује путопис „О Но-
вом свету“ 
Око 1510. У Немачкој израђен први џепни сат 
Око 1514. Ђак Лазар (Lázár deák) израђује карту 
Угарске*
1515–1564. Андреа Весалије, оснивач анатомије
1517. У Бечу штампан „Трипартитум” Иштвана Вер-
беција*
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23. април 1526. Сулејман II полази на Угарску
29. aвгуст 1526. Битка на Мохачком пољу
11. новембар 1526. Крунисање Јаноша Сапољаија у 
Стоном Београду (Фехервару)
1526–1564. Владавина угарског краља Фердинанда I 
Лето 1527. Фердинандове трупе упадају у Угарску. 
Пораз краља Јаноша код Токаја (27. септембар)
27. јануар 1528. Краљ Јанош склапа савез са Осман-
лијама
1529. Султан осваја град Будим од Фердиндових тру-
па и даје га краљу Јаношу. Међутим, Беч не могу ос-
војити Турци

1532. Турска опсада Кисега (Kőszeg)

Фебруар 1538. Тајни споразум у Вараду

1540. Смрт краља Јаноша Сапољаија. У тестаменту за 
краља назначава свог сина Јаноша Жигмонда, а извр-
шавање тог налога поверава фратру Ђерђу 
29. август 1541. Османлије на превару заузимају 
престоницу, град Будим. Распад Угарске на три дела
1549. Споразум у Њирбатору

1551. У Алвинцу убијен фратар Ђерђ Мартинуци
1552. Турци освајају Темишвар, Липову, Солнок, Дре-
гељ. Херојска одбрана Егера

1530. Објављена „Аугзбуршка вероисповест“ (Ме-
ланхтон)
1531. У Шарошпатаку и Папи основане реформат-
ске високе школе*
1536. Објављен „Институцио” Жана Калвина
1536–1572. Реформатски бискуп и проповедник Де б-
ре цина Петер Мелијус Јухас написао прву књигу на 
мађарском језику из области ботанике*
1537. Маћаш Деваи Биро (1500–1545) протестантски 
проповедник написао дело „Диспутацио“ (Саставио 
је и буквар)* 
1538. Основан реформатски колиџ у Дебрецину*

Средина XVI века Маниризам
Око 1541–1614. Ел Греко
1543. Коперниково дело „О кретањима небеских све-
това“

1554–1594. Балинт Балаши*

1560–1609. Анибале Карачи
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1556. Пооштрене мере слободног кретања кметова
1556–1559. Изабела, дозволом Османлија, на прес-
толу Ердеља 
Око 1560-их година Калвинизам хвата замаха у Угарској
1564–1576. Микша I, угарски краљ

1566. Опсада Сигета (Szigetvár). Смрт Сулејмана Ве-
личанственог. Пад Ђуле 
1568. Мир у Једрену
1568. Државни сабор у Торди озакоњује слободу ис-
поведања протестантских вероисповести
1570. Тајни споразум у Шпејеру. Настанак Кнеже-
вине Ердељ
1571. Смрт Јаноша Жигмонда
1571–1586. Иштван Батори, ердељски кнез
1575. Битка код Керелесентпала 
1576–1608. Владавина Рудолфа I, као угарског 
краља

Осамдесете – деведесете године XVI века Стабил-
ни односи међу протестантским вероисповестима у 
Угарској
 1588–1602. Жигмонд Батори, кнез Ердеља (између 
1597. и 1602. године три пута се одриче престола)
1591–1592. Пограничне чарке са Турцима 
Јесен 1593. Главна турска војска упада на територије 
западно од Дунава 
1593–1606. Петнаестогодишњи рат 
1593–1594. Војска под командом Миклоша Палфиjа 
заузима северне тврђаве под турском влашћу 
1595. Битка код Ђурђева
1596. Битка код Мезекерестеша. Турци освајају 
Јегру 
1598. Хришћанска војска осваја Ђур 
Од 1598. Харзбурговци покушавају да освоје Ердељ

1564–1642. Галилеј (дурбин 1609. године, дело „Раз-
говори и математички докази“ који се односе на две 
нове науке, механику и локално кретање 1632)
1568. Ференц Давид (1510–1579) проповедач оснива 
унитарску цркву у Ердељу*
1569. Меркаторов изум значи велику помоћ у пловид-
би и при састављању карата

1570. Прво издање Ортелијевог светског атласа
1575. Црква Ил Ђезу у Риму, једна од првих барок-
них здања
1576. Џан Боден у свом делу „О држави“ излаже те-
орију апсолутизма
Крај XVI века – крај XVII века Барокна уметност у 
јужној и западној Европи
1573–1609. Каравађо
1577–1640. Рубенс

1582. Реформа календара папе Гргура XIII 
1583–1645. Хуго Гроциус
1589. Ли проналази машину за плетење
1590. Гашпар Кароли преводи цео текст Библије на 
мађарски језик*
Око 1590. Холанђанин Х. Јанзен израђује први мик-
роскоп
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XVII век 1600. Кањижу освајају Турци
Крај XVI века – прве године XVII века Угарски вели-
каши оптужени за велеиздају. Почетак насилне про-
тивреформације
1602–1604. Страховлада Басте у Ердељу
Јесен 1604. Иштван Бочкаи након победе код Алмош-
да осваја и Кошице 
Април 1605. Државни сабор у Серенчу
Новембар 1605. Државни сабор у Корпони
Јун 1606. Бечки мир
Новембар 1606. Мировни споразум у Житватороку
1608. Матија(с) II даје гаранције за посебан статус 
Угарске унутар царевине. Поновно успостављено 
достојанство палатина 
1608–1619. Владавина Матије II, краља Угарске
1608–1613. Габор Батори кнез Ердеља
1613–1629. Габор Бетлен кнез Ердеља
1616–1637. Петер Пазмањ надбискуп острогонски
 Успеси противреформације 

Септембар 1619. Габор Бетлен на страни чешких ус-
таника уплиће се у Тридесетогодишњи рат
1619–1637. Владавина Фердинанда II, угарског 
краља
1620. Државни сабор у Банској Бистрици 
31. децембар 1621. Мировни споразум у Николсбур-
гу. Габор Бетлен повећава територију Ердеља са се-
дам горњоугарских жупанија
1625–1645. Миклош Естерхази на положају палатина
1630–1648. Владавина Ђерђа I Ракоција, ердељског 
кнеза

1637–1657. Фердинанд III угарски краљ

Од XVII века Основа научних сазнања јесте искуство 
и експеримент (рационализам)
1596–1650. Декарт
1604. Алберт Сенци Молнар (1574–1639) саставио 
„Мађарско-латински речник“, који је био у употре-
би још и у XIX веку*

1609. Кеплерови закони
1606–1669. Рембрант

1613. Објављено дело Петера Пазмања (1570–1637), 
„Калауз“ (Одабране проповеди објављене 1636)*
1620. Френсис Бејкон (1561–1626) „Новум орга-
нум“

1620–1664. Дела Николе Зринског: „Опсада Сиге-
та“, 1651; (Tábori kis tracta, 1651; Vitéz hadnagy, 1653; 
Mátyás király életéről való elmélkedések, 1656; Az török 
áfi um ellen való orvosság, 1663. године)*
1620. „Европске различитости“, путопис Мартона 
Сепшија Чомбора * 
1623. Виљем Харви открива крвоток
1624. Сенци преводи Калвиново дело: „Систем 
хришћанске вере“*
1635. Основана Француска академија
1635. Основан универзитет у Трнави*
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1645. Мировни уговор У Линцу

1648–1660. Ђерђ II Ракоци кнез Ердеља

1649. Фердинанд III обнавља мир са Османлијама

1657. Неуспели покушај Ђерђа II Ракоција за ос-
вајање пољског престола. Почетак пада Ердеља 
1657–1705. Владавина Леополда I као угарског кра-
ља
1657–1705. Имре Текели 

1660. У бици код Сасфенеша смтрно рањен ердељски 
кнез Ђерђ II Ракоци. Турци заузимају Варадин, кључ 
Ердеља 
1661–1662. Владавина Јаноша Кемења, кнеза Ер-
деља
1661–1690. Владавина Михаља Апафија, кнеза Ер-
деља 
1662. Битка код Нађселеша 
1662. Турци заузимају Ершекујвар
21. јануар 1664.–15. фебруар 1664. Зимски поход Ни-
коле Зринског, спаљивање осијечког моста
1. aвгуст 1664. У бици код Сентготхарда Рајмондо 
Монтекуколи побеђује Османлије
10. август 1664. Мировни уговор у Вашвару
Друга половина 1660–их година Вешелењијев по-
крет

1650–1654. Коменије (Comenius) ради као професор 
у колеџу у Шарошпатаку *
1653. Објављена „Мађарска енциклопедија“ од Јано-
ша Апацаија Череа (1625–1659) 
Крај XVII века – средина XVIII века Барокна умет-
ност у средњој Европи

1662. Основана Енглеска академија наука
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XVIII век

1671. У Бечком Новом Mесту односно у Бечу по-
губљене вође аристократске завере: Петар Зрински, 
Ференц Франкопан и Ференц Надашди 
1673. Суспендовање угарског сталешког устава, на 
челу државе царев губернатор
1674. У Пожуну покренута парница против више сто-
тина протестантских свештеника
1676–1735. Ференц II Ракоци
1677. Михаљ Апафи склапа савез са француским 
краљем
1678. Поход Имреа Текелија на северне пределе 
Угарске 
1681. Државни сабор у Шопрону. Поново уставље-
на сталешка права
1682–1685. Имре Текели, кнез Горње Угарске
1683. Поход Османлија против дунавске монархије 
Хабзбурга 
12. септембар 1683. Јан Собјески ослобађа опкоље-
ни Беч
18. јун 1686. Почетак хришћанске опсаде Будима
2. септембар 1686. Ослобађање Будима од Турака
1687–1688. Прогон Османлија јужно од Драве и 
Саве
1687. Државни сабор у Пожуну. Угарски сталежи се 
одричу слободног избора краља
1687. Генерал Карафа уводи преки суд у Прешо-
ву. Погубљени племићи протестанти и неки богати 
грађани 
1688. Ердељ отказује вазалну послушност Осман-
лијама
1688. Основана Neoaquistica Commisio и радиће до 
1709. године
1688. Јелена Зринска предаје тврђаву Мункач

1691. Диплома Леополдинум. Ердељ не улази у са-
став Мађарске
1697. Побуна на Хеђалји 
1697. Битка код Сенте
1699. Карловачки мир

1700. Наговештај аристократске побуне против Хаб-
з бу рга 
1701. Заточеништво (април) и бекство (новембар) Фе-
ренца II Ракоција
Мај 1703. Брезански проглас 
Јун 1703. Ференц II Ракоци на тлу Угарске. Почетак 
устанка, који прераста у ослободилачку борбу
28. aвгуст 1703. Патент издат у Ветешу

1683. Левенхук конструише јачи микроскоп, који слу-
жи и за посматрање бактерија 
1685–1686. Њутново дело „Принципија“
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1704. Пораз куруца, тј. Ракоцијеве устаничке вој ске 
код Трнаве 
1704. и 1705. Куруци на кратко време освајају тери-
торије западно од Дунава
Јесен 1705. Државни сабор у Сечењу. Ракоци узима 
титулу командујућег кнеза
1705. Пораз куруца у теснацу Жибо, при неуспелом 
покушају освајања Ердеља
8. март 1706. Ердељски сабор у Хусту проглашава 
прикључење савезу угарских сталежа 
1707. Ференц II Ракоци у Варшави склапа савез са 
руским царем Петром I
Прва половина 1707. Куруци контролишу већи део 
Угарске и Ердеља 
1707. Државни сабор у Оноду. Детронизација Хабз-
буршке династије
1708. Државни сабор у Шарошпатаку
1708. Пораз у бици код Тренчена
1710. Пораз у бици код Ромхања
1711. Мировни уговор у Сатмару

1705.- Ракоци ради обавештавања иностранства из-
даје часопис „Mercurius Hungaricus“* 
Почетак XVIII века Ференц II Ракоци пише биогра-
фију на латинском, а мемоаре на француском јези-
ку*
1690–1761. Фиктивна писма Келемена Микеша бе-
леже Ракоцијев живот у емиграцији („Писма из Тур-
ске“)* 
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РЕГИСТАР ПОЈМОВА 

I  EВРОПА У РАЗДОБЉУ ФЕУДАЛИЗМА

феудализам – feudalizmus 
феуд / феудални посед – hűbérbirtok / feudum
омаж – hűbéri szertartás
вaзална заклетва – hűbéreskü 
сениор – hűbérúr
вазал – hűbéres / vazallus 
властелинство – uradalom
замак – várkastély
алодиј – allódium
сесија – jobbágytelek
мирско свештенство – világi papság
самостан / манастир / опатија – kolostor
редовник / монах / калуђер – szerzetes
каптол – káptalan
препошт / игуман – prepost / apát
каноник – kanonok
епархија – egyházmegye
бискуп / епископ / владика – püspök
надбискуп / aрхиепископ – érsek 
десетина – (papi) tized
ходочашће – zarándoklat
ходочасник – zarándok
верник – hívő
светитељ – szent (fn)
витез – lovag
монашки ред – szerzetes rend
правило / регула / типик – szerzetesi szabályzat /  
 regula
бенедиктинци – bencések
премонтрати – premontreiek 
цистерцити – ciszterciták
периферија Европе – Európa peremvidéke
крсташки ратoви – keresztes háborúk 
крсташи – keresztesek
примогенитура – elsőszülöttségi jog / primogenitúra 
двопољно обрађивање земљишта – kétnyomásos  
 gazdálkodás
тешки плуг – nehézeke
тропољно обрађивање земљишта – háromnyomásos  
 gazdálkodás 
пршњак (хам стављен на коњске груди) – szügyhám
хоспес – vendég / hospes
дужд – dózse
трговина са Левантом – levantei kereskedelem
робноновчана привреда – árutermelés és 
 pénzgazdálkodás
трговачке гилде – kereskedő szövetség
Савез ханзеатских градова / немачка Ханза – Hanza- 
 szövetség
сајмови у Шампањи – champagne-i vásárok
даљинска трговина – távolsági kereskedelem
Византинци – bizánciak

Фламанци – fl amandok
средњовековни градови – középkori városok
покрет градских комуна – kommuna mozgalom
паланка / аграрни град – mezőváros / oppidum
право заустављања робе – árumegállító jog / ius   
 stapuli depositorii
цех-мајстор; калфа; шегрт – (céh)mester; legény; inas
ремек-дело – remekmű
царство – birodalom / császárság
папство – pápaság
клинијевска реформа – clunyi reform
клинијевци – clunyi szerzetesek 
камалдулци – kamalduli szerzetesek
борба за инвеституре – invesztitúraharc
симонија – szimónia
целибат – cölibátus
папа / поглавар римокатоличке цркве – pápa / római– 
 katolikus egyházfő
православци – keleti keresztények
кардинал – bíboros / kardinális
екскомуникација / анатема – kiközösítés / egyházi  
 átok
покора – vezeklés 
ход у Каносу – Canossa-járás
војводство – hercegség
грофовија – grófság
војвода – herceg
конкордат – konkordátum
велики раскол цркава / шизма – egyházszakadás
краљевство / краљевина – királyság
удеона кнежевина – részfejedelemség
жезло / скиптар – jogar
шар – országalma
јеретици – eretnek
инквизиција – inkvizíció
богумили – bogumilok
албижани / катари – albigensek / kathárok
феудална анархија – feudális anarchia
интерегнум / међувлада – interregnum

сталежи (свештенство, племство, градско станов 
 ништво) – rendek (papság, nemesség, városi 
 polgárság)

државни сабор / парламент – országgyűlés / parlament
сталешка монархија – rendi monarchia
велеиздаја – felségárulás
разбаштинити – hűbérbirtokától megfoszt
прелат / црквени великодостојник – főpap
седам слободних вештина (тривиј + квадривиј) – hét  
 szabad művészet (trivium + quadrivium)
сколастика / схоластика – skolasztika
просјачки редови – koldulórendеk
доминиканци – domonkosok
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фрањевци – ferencesek
катедрала – katedrális / székesegyház
романика / романички стил – román stílus
готика / готички стил – gótika / gótikus stílus
бачвасти свод – dongaboltozat
полукружни лук – félköríves lezáródás
витраж – üvegablak
крстасто-ребрасти свод – csúcsíves keresztboltozat
магистар – mester / magister

II  УГАРСКА У РАЗДОБЉУ АРПАДОВАЦА

cлободни (људи) – szabadok / liber
господа – urak
витезови – vitézek / miles
сиромашни – nincstelenek
тврђавски посед – várbirtok
дворски посед – udvarbirtok
тврђавски кмет – várjobbágy / iobagiones castri
тврђавски свет – várnépek / castrensis
дворник – udvarnok
краљевска жупанија – királyi vármegye
жупан – ispán / comes 
палатин – nádor

„Опоруке краља Иштвана светог принцу Имреу”  
 Intelmek / Szent István király Intelmei Imre 
 herceghez
у уши точено вруће олово – fülébe forró olmot 
 öntöttek
законик – törvénykönyv
сакаћење – csonkítás
божји суд – istenítélet
војводство – hercegség / dukátus
канонизација – szentté avatás
прогласити за свеца / светитеља – szentté avat 
место јавне вере – hiteles hely / loca credibilia
столни каптол – székeskáptalan
зборни каптол – társaskáptalan
кварење новца – pénzrontás
дати под закуп – bérbe ad
Златна була – Aranybulla
краљевски сервијенти – királyi szerviens / serviens  
 regis 
клаузула о праву на отпор и противљење – ellenállási  
 záradék
Секељи / Сикуљци – székelyek
повластица / привилегија – kiváltság / privilégium
земаљски сабор – országgyűlés
павлини – pálosok / Pálos-rend
(краљевска) канцеларија – kancellária
нотар / бележник – jegyző
најезда Татара / Монгола – tatárjárás
Кумани – kunok
барони – bárók / barones

племићка жупанија – nemesi vármege
главни жупан – főispán / supremus comes
солгабиров – szolgabíró / iudex nobilium

III РАЗДОБЉЕ СТАЛЕШКИХ МОНАРХИЈА У 
ЕВРОПИ И УГАРСКОЈ

развој текстилне индустрије – a textilipar fejlődése
чомпи – ciompik
педала – lábító
сукно / чоха – posztó
Kaлмарска унија – kalmari unió
епидемија куге/„црна смрт” – pestisjárvány/„fekete  
 halál” 
сељачки устанак је угушен у крви – a parasztfelkelést
 vérbe fojtták
закупац – bérlő

титула „римског краља” – „római király” (Rómában
 még meg nem koronázott német-római császár címe)

Aвињонско ропство папа – a pápák avignon-i fogsága
антипапа – ellenpápa
градска република – városköztársaság
Стогодишњи рaт – százéves háború

седам кнежeва изборника: надбискупи Мајнца,  
 Трира, Келна; чешки краљ, рајнски изборни пала 
 тин, саксонски војвода, бранденбуршки 
 маркгроф – hét választófejedelem: mainzi, trieri,  
 kölni érsek; cseh király, rajnai palotagróf, szász  
 herceg, brandenburgi őrgróf

римско-немачки цар – német-római császár
хуситизам – huszitizmus
прашки универзитетски професор – prágai egyetemi  
 tanár 
причешће под два вида – két szín alatti áldozás
средње племство – közép nemesség / köznemesség
самострел – számszeríj
реликвијар – ereklyetartó
Ред златног руна – Aranygyapjas Rend
спахија – szpáhi
јаничар – janicsár
данак у крви – gyermekadó
тобџија – török tüzér
сердар – török katonai főparancsnok
велики везир – nagyvezír
вазална кнежевина – vazallus fejedelemség
велика кнежевина – nagyfejedelemség
православна црква – görögkeleti egyház
митриполит – methropolita
Цариград – Császárváros: Konstantinápoly szláv   
 elnevezése
Трећи Рим – Harmadik Róma
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Угарска – történelmi Magyarország
папско лено – pápai hűbérbirtok
обласни господари/„мали краљеви” – tartományurak/ 
 kiskirályok
династичке борбе – trónharcok 
бандеријална војска – banderiális hadsereg
бандеријална господа – zászlósurak
слободни краљевски градови – szabad királyi városok
рударски градови – bányavárosok
тридесетина (трговачка царина) – harmincadvám
златна форинта – aranyforint
краљевски монопол / регалија – királyi monopólium/ 
 regálé
рударски приход – bányаjövedelem/urbura
портални порез – kapuadó
непосредни порез – egyenesadó
ердељски војвода – erdélyi vajda
тамишки жупан – temesi ispán
ризничар – kincstartó
бан – bán
надзорник краљевих штала – lovászmester
вишеградски договор краљева – visegrádi
 királytalálkozó
уговор о наслеђивању – örökösödési szerződés
персонална унија – perszonálunió
напуљски поход – nápolyi hadjárat
Влах – oláh
разрезати порез – adókivetés
убирати порез – adóbeszedés
приходи и расходи – bevételek és kiadások
нотабилитет – előkelők
принцип неотуђивости / закон о авицитету – ősiség  
 törvénye
основати универзитет – egyetemet alapít
право мача и вешала – pallósjog / ius gladii et patibuli
доживети (катастрофалан) пораз – (katasztrofális)  
 vereséget szenved

обавеза племића да опреми у краљевску војску, на 
 кон сваке двадесете сесије, по једног лаког коњич-
ког стрелца – telekkatonaság

Змајев ред – Sárkányrend
јужна одбрамбена линија – déli végvárvonal

врховно патронатско право / без краљеве 
 дозволе забрањено прокламовање папских наред-
би у угарским храмовима – királyi tetszvényjog   
/ placetum regium

концил – zsinat
хусити – husziták
путирци – kelyhesek
таборити – táboriták
удова-краљица – özvegy királyné
дуга зимска војна – hosszú hadjárat (1443 / 1444)

гувернер / губернатор – kormányzó
порез нa димњак – füstpénz
најамничка војска – zsoldossereg
„црна армија” – „fekete sereg” / „legia negra”
хусари – huszárok
ванредни порез oд једне златне форинте по кмету /  
супсидиј – rendkívüli hadiadó / supsidium 
судија краљевог личног присуства – személyes 
 jelenlét bírósága
завера – összeesküvés
хуманизам – humanizmus 
ренесанса / ренесансна уметност – reneszánsz 
 művészet
ситно племство – kisnemesség
племићи у опанцима – bocskoros nemesség
желир – zsellér
сељачки рат – parasztháború
кулук – robot
прaво слободне сеобе – szabad költözés joga
забрана права слободне сеобе – röghözkötés
варадински споразум – váradi egyezmény

IV ЕВРОПА НА ПРАГУ НОВОГ ВЕКА 

позни средњи век – késő középkor
рани нови век – kora újkor
велика географска открића – nagy földrajzi 
felfedezések
каравела – karavella
конквистадори / шпански освајачи – conquistadorok /  
 spanyol hódítók
шпанска колонизација – spanyol gyarmatosítás
древне индијанске цивилизације – ősi indián kultúrák
Астеци – аztékok
приносити људску жртву – emberáldozatot mutat be
златна грозница – aranyláz
амалгамисање – amalgámozás
вицекраљевство – alkirályság
најамни рад – bérmunka
ограђивање сељачких поседа – bekerítésеk
мануфактура – manufaktúra
светско тржиште – világpiac
револуција цена – árforradalom
предузетник – vállalkozó
капитал – tőke
реформација – reformáció
Аугзбуршки верски мир – augsburgi vallásbéke
„Чија је земља, тога је вера.” – „Akié a föld, azé a 
vallás.”
предестинација – predesztináció
протестантизам – protestantizmus
Лутерове тезе – Luther 95 pontja
„јубиларнe годинe” – Szent évek 
опроштајнице / индулгенције – búcsúcédulák
Свете тајне (крштење, кризма, исповест, при  
 чешће, освећење уља, брак, свештенство) – 
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egyházi szentségek (keresztség, bérmálás,   
oltáriszentség, gyónás, a betegek szentsége, a   
 házasság szentsége, papi rend)
секуларизација – szekularizáció
верски рат – vallásháború
унитаристичка конфесија – аntitrinitáriusok / unitárius  
 vallás, (szentháromságtagadók)
евангеличка вера / евангелици – evangélikus vallás / 
lutheránusok
реформатска црква / реформати – református vallás /  
 kálvinisták
Нантски едикт – nantes-i edictum
англиканска црква – anglikán egyház
галиканска црква – gallikán egyház
анабаптисти – anabaptisták, (újrakeresztelők)
маниризам – manierizmus
барок – barokk
краљевска власт – királyi hatalom
апсолутизам – abszolutizmus
стајско сточарство – istállózó állattenyésztés
противреформација – ellenreformáció
Списак забрањених књига – tiltott könyvek jegyzéke /  
 Index librorum prohibitorum
хелиоцентрични систем – napközpontú világkép
језуитски ред / језуити – jezsuita rend / jezsuiták
„идеја крсташтва” - „keresztes eszme” 
ослободилачки рат – szabadságharc
стaлешки сабор – rendi gyűlés
Источноиндијска компанија – Kelet-indiai Társaság
династија / владарски дом – uralkodóház
Фугерове новине – Fuggerek újsága / Fugger   
 Zeitungen
лордканцелар – lordkancellár
„Непобедива армада” – „győzhetetlen аrmada” / Nagy  
 Armada
хугеноти / француски калвинисти – hugenották
Вартоломејска ноћ – Szent Bertalan éjszakája
главни министар – főminiszter
скршити (коме/чему) влaст – megtöri (vminek/vkinek) 
a hatalmát
продаја звања – hivatalok vásárlása
бољари – bojárok, katonáskodó nagybirtokos nemes
помешчик – pomescsik (szolgáló ember/szolgáló 
 nemes)
стрелaц – sztrelec/lövész
опричњик – opricsnyik (hivatalnokok, kik a   
 bíráskodásban és adószedésben játszottak szerepet) 
цaрски указ – cári rendelet
дунавска монархија Хабзбурга – a Habsburgok dunai  
 monarchiája
избацивање кроз прозор / дефенестрација – ablakon  
 való kihajítás/defenesztráció
Tajни савет – Titkos Tаnács
Дворска камарила – Udvаri Kamara
Дворска канцеларија – Udvari Kаncellária
Дворски ратни савет – Udvari Haditanács 

меркантилизам – merkantilizmus
пореске повластице – adókedvezmény
државни министар – államminiszter
цивилна стража – polgárőrség
Краљ Сунцa – Napkirály
феудaлни апсолутизам – feudális abszolutizmus
машинa за плетење – kötőgép
грађанска револуција – polgári forradalom 
ново племство – újnemesség
пуританци – puritánok 
презбитеријанци – presbiteriánusok 
индепенденти – independensek
левелери – levellerek (egyenlősítők) 
џентлмен – gentlemen
„каваљери” – „gаvallérok”
„облоглави” – „kerekfejűek”
„белокапуташи” – „fehérkаbátosok” 
„војска по новом моделу” - „új mintájú hadsereg”/ew 
 Model Army
„гвозденоребрац” – „vasbordájú”
драгонер – dragonyos
лорд протектор – lordprotector (kormányzó)
Закон о пловидби – Hajózási törvény / Navigation Act
протекторат – protektorátus
рестаурација – restauráció
Деклaрација права – Jognyilatkozat / Bill of Rights
уставна монархија – alkotmányos monarchia
кућа рада – dologház

V УГАРСКА НА РАЗМЕЂИ ДВЕЈУ ЦАРЕВИНА 
У ПЕРИОДУ ОД 1541. ДО 1711. ГОДИНЕ

цепање државе на три дела – az ország három részre  
 szakadása
период власти Османлија над делом угарске терито-
рије – Hódoltság
„краљевска Мађарска” – „királyi Magyarország”
вилајет – vilajet
паша – pasa
диван – díván (a pasák tanácsadó testülete)
кадија – kádi (török bíró)
дефтердар – defterdár (adószedő)
тимар – tímárbirtok
хас – hászbirtok (a szultán saját kezelésű birtoka) 
акча – akcse
харач – harádzs
раја (немуслиманско становништво старе Турске) -  
 rája 
двојно опорезивaње – kettős adóztatás
гaрантно писмо – hitlevél
Ердељ – Erdély / Transylvania / Siebenbürg / Ardeal
ердељски кнежеви – erdélyi fejedelmek
секељске и саске столице – székely és szász székek
eрарни / фискални посед – kincstári birtok
намесник – helytartó 
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генерaлна капетанија – főkapitányság
Мађарска камарила – Magyar Kamara 
„браник хришћанства” – а „kereszténység   
 védőbástyája”
ров са водом – várárok
погранична тврђава – végvár
крајишник – végvári katona
рaтови за тврђаве – várháborúk
Дуга или Сисачка војна – tizenötéves háború
хајдуци (чобани, гоничи стада) – hajdúk 
трговина стоком – szarvasmarhakereskedelem 
џелебџијa – tőzsér (marhakereskedő)
мaјурско газдинство – majorsági gazdálkodás
противхабзбуршки покрет – Habsburg-ellenes   
 mozgalom
кaжњавање смрћу и конфискацијом имовине – fő- és  
 jószágvesztés
протестантски проповедник – protestáns prédikátor
кaлвинистички колиџ – református kollégium
суперинтендент (протестантски бискуп) – 
 szuperintendens

рекатолизирати – rekatolizál
Зринско-франкопанска зaвера / Вешелењијева завера   
 – Wesselényi-féle összeesküvés

Велики или Бечки рат – 1683–1699. évi törökellenes  
 háború (a magyar történetírásban nincs külön neve)
деблокада тврђаве – a vár felmentése
одрећи се права на слободни избор краља – lemond a  
 szabad királyválasztás jogáról
Комисија за новоосвојене области – Újszerzeményi  
 Bizottság / Neoaquistica Comissio 
војни лиферант – hadseregszállító
одметници – bujdosók
куруци – kurucok
кaјзеровци – császáriak
командујући кнез – vezérlő fejedelem
детронизација – trónfosztás
самосталност – önállóság
независност – függetlenség
државноправни положај – államjogi helyzet
ослободилачки рат – szabadságharc
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горе лево:
 Краљевска биста израђена од црвеног мермера (Калоча, друга половина XII века);  
горе десно:
 Највероватније приказ божанства вегетације (Сиудад Мексико, 1100 - 1400);
доле лево:
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доле на средини: 
 Распеће (бронза са Рајне, XII век);
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 Скулптура немачког вајара Адама Крафта (Дарохранилница из цркве Св. Лоренца у Нирнбергу);

СЛИКЕ НА ПОЛЕЂИНИ УЏБЕНИКА: 
Приказ Христовог хода по мукама (витраж катедрале у Шартру, XII век)



I

СЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ

Старац са круном на глави. Део скулптуре из ба-
зилике у Печују (друга половина XII века).

Римско-немачки цар Карло IV Луксембуршки. 
Скулптура са источног торња Карловог моста у 
Прагу. Скулптура је настала у радионици Петера 
Парлера у раздобљу Карлове владавине. 

Катедрала у Шартру (Француска). Изграђена  у XIII веку на темељима храма који је изгорео 1194. године. Готичка ка-
тедрала се уздиже на древном култном месту, на чудотворнoм извору, где се негује Богородичин култ. 



II

Реликвијар Ласла I Светог, у њему су похрањене мошти угарског 
краља (лобања). Чувају се у катедрали у Ђеру. Ћивот овог угар-
ског светитеља наводи књига инвентара варадинске катедра-
ле из 1557. године, што указује на то да је у том храму било са-
храњено тело Ласла I Арпадовца.

Реликвијар Карла Великог – у њему се чувају мо-
шти лобање франачког цара. Позлаћено сребро, 
украшено драгим камењем, бисерима, емајлира-
но ремек-дело златара, средина XIV века. Нала-
зи се у ризници катедрале у Ахену.

„Св. Тома Аквински клечи пред Богородичиним олтаром“. Аутор (Стефано ди Ђовани, око 1392. – око 1450) био је ис-
такнути представник сликарске школе из Сијене (Италија) и првенствено се исказао у сликању простора. Овде је при-
казан ентеријер католичког самостана. Дело се налази у Музеју лепих уметности у Будимпешти.  



III

Петрус Кристус (око 1410–1473): „Св. Елигије, заштитник 
златара“. На слици је приказан како у својој радњи – која гле-
да на улицу – прима млади пар који жели да купи бурму. Ово 
дело сликара је редак пример низоземског жанровског сли-
карства. Обратите пажњу на одећу и намештај радиони-
це. У десном доњем углу је огледало које показује део улице. 

„Сахрана француског краља Шарла VI“ године 1422. Фран-
цуска минијатура из XV века. Свечани призор је носилац 
важних порука. Нпр. представници дворског правосуђа су 
у црвеним оделима (а не у црнини). Тиме је дато на знање 
да краљ у правном смисни није мртав, краљевско достојан-
ство је бесмртно.

Хијеронимус Бош (око 
1450–1516): „Љубавни 
парови“. Низоземски 
сликар је овековечио 
савремене пословице 
и веровања, односно 
своје визије. Слика је 
одломак веће компо-
зије „Превоз сена” и 
представ ља ниш тав-
ност овоземаљских 
људ ских тежњи. На 
колима натовареним 
сеном безбрижне љу-
бавнике чува  анђео, а 
искушава их ђаво.    



IV

Андреа Мантења (1431–1516): 
„Лодовико Гонзага, кнез Ман-
тове“ (одломак). Италијан-
ска ренесансна уметност је 
поклањала нарочиту пажњу 
карактеризацији ликова. На 
слици је  овековечен лик покро-
витеља уметности (с лева). 

Маестро М. Ш. (око 1450 – на-
кон 1500): „Калварија“. О ау-
тору – који је на тлу Угарске 
сликао најлепше свете слике 
касноготичког стила – знамо 
веома мало (само иницијале). 
Приказ сцене распећа одаје 
талентованог уметника. Об-
ратимо пажњу на Христове 
муке и емоције осталих акте-
ра. Одећа ликова датира вре-
ме настанка уметничког дела 
(с десна).

Витез од Срца чита натпис чудотворног извора, док његов сапутник Жеља још спава. Аутор, сликар из Провансе, 
мајстор краља Ренеа Анжујског, који је од 1440. до 1460. године био у краљевој служби. Илустрације витешког рома-
на сликар је израдио по краљевим упутствима. Дуго је ова најлепша и најпопуларнија француска минијатура сматра-
на краљевим делом.



V

Угарска краљица Марија Хабзбуршка. Рад не-
познатог аутора из XVI века. Марија, удовица 
угарског краља Лајоша II, одбила је све своје 
просце. До краја живота је била у жалости и 
неговала успомену на свог мужа. Никада се није 
одрекла удовичких хаљина „мађарског кроја”. 

Руска икона Св. Јована Крститеља, из раздобља 
Ивана Грозног (XVI век). Икона је сликана по стро-
гим црквеним канонима. Иконопис је настао у Ви-
зантији и веома је распрострањен у  православ-
ном свету. 

Дворац у Шамбору. Омиљени летњиковац француског краља Франсоа I.



VI

Јакоб Зајзонегер: „Цар Карло V“. Двор-
ски сликар је владара приказао са ло-
вачким псом, указујући на то  да  је  цар 
волео лов. 

Трвђава Вартбург, изнад Ајзенаха. Мартин Лутер овде је боравио 
од 4. маја 1521. до 3. марта 1522. године. Велики реформатор пу-
них десет месеци је радио на преводу Библије у самоћи, имајући јаке 
физичке и психички болове. Али напрегавши све своје снаге, тих ме-
сеци, овде је превео Свето писмо на немачки језик.

Корнелис Антонисон (1500–1554): „Морски пејзаж“. Сликар из Амстердама приказује огромне димензије каравеле. Неки 
бродови су могли понети и терет од 2000 тона.



VII

Медаљон из Колумбије, почетaк XV века. Фигура са бубњем, настала око 1000. године.

Након освајања и плачкања Бухаре (1220) велики кан (Џингис) држи говор преживелима. Илустрација је настала око 
1350. године и налази се у Књизи краљева.



VIII

Јанош Кемењ, ердељски кнез. 
Савременици га памте као 
крупног човека, непознати сли-
кар га је тако и представио. У 
доњем левом углу слике налази 
се кнежевска капа. (с лева) 

Никола Зрински – слика је нас-
тала за живота. Снажни 
мушкарац у руци држи мач а 
не перо. (с десна)

Рембрант, Харменс ван Ријн (1606–1669): „Ноћна стража“. Холандски сликар је најзначајнији представник протес-
тантског барока. Слика приказује динамичну, масовну сцену. Овековечена је национална стража (у Холандији, која је 
управо стекла независност). Стражари су настављачи традиције средњовековних стрељачких удружења.  
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