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УЗ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ

Чињеница да се овај уџбеник опште историје средњег века и данас користи као 
испитна литература био је повод за његову дигитализацију. Све до краја четрдесетих 
година XX века мало је било уџбеника на српском језику за студије историје. Студенти 
су испите припремали из различитих скрипата, страних дела па чак и енциклопедија 
општег типа. Доласком на власт југословенски комунисти угледају се у много чему на 
Совјетски  Савез,  од  државног  уређења  (устав,  увођење  федералних  јединица)  до 
универзитетских уџбеника. Тако се с руског језика преводе универзитетски уџбеници 
за готово све историјске периоде. Многа од тих дела и данас се користе, што доказују и 
њихови репринти: »Историја старог Истока« од В. И. Авдијева; »Историја новога века« I 
и II у редакцији академика Ј. В. Тарлеа (у једном свеску); »Историја старог Рима« од Н. 
А. Машкина прештампавана је до данас скоро десет пута, било је и више издања »Старе 
Грчке« од В. В. Струвеа и Д. П. Калистова.

За  разумевање  побројаних  дела  потребно  је  навести  специфичности 
марксистичко-лењинистичког  схватања  историје.  У  основи  се  следи  грађанска 
(буржоаска)  периодизација  историје  човечанства на  праисторију и  историју,  а  ове 
последње  на  стари,  средњи и  нови  век и  савремено  доба,  а  посебност  је 
периодизација историје према систему друштвеног поретка:
1) Стари  век почиње  стварањем  првог  облика  класног  тј.  робовласничког 

друштвеног  поретка  и  траје  до  његовог  пропадања,  што  се  према  учењу 
марксистичко-лењинистичких  историчара  приближно  поклапа  са  пропашћу 
Римског царства на Западу (476. године после Христа)

2) Средњи  век обухвата  период  феудалног поретка  од  његовог  формирања  до 
његовог пропадања тј. грађанских (буржоаских) револуција у Енглеској (XVII в.) и 
Француској (XVIII в.).

3) Нови век  одговара временском трајању  капиталистичког друштвеног система, 
према томе до прве велике социјалистичке револуције (Октобарске револуције) у 
Русији.

4) Савремено  доба траје  од  победе  социјализма у  Русији  и  означава  почетак 
прелаза у бескласно друштвено уређење — комунизам.
Дакако, да је ова концепција неодржива. Сама историја ју је оповргла догађајима 

крајем XX и почетком XXI века.
Ова  књига  може  послужити  и  као  историјски  извор  који  показује  колико  је 

незахвалан био посао историчара у комунистичким земљама. Маркса, Енгелса, Лењина 
и Стаљина се морало цитирати и на оним местима којих се они уопште нису дотицали у 
својим  радовима.  Нагласак  је  стављан  на  раднички  покрет,  положај  радника, 
штрајкове, револуције а у епохи средњег века на устанке сељака и занатлија. Ту и 
лежи  највећи  допринос  марксистичких  историчара  историографији  уопште  — 
проучавању историје и друштвених појава кроз призму економије, производње и њених 
техника.

Други део ове »Историје средњег века« је у ствари историја новог века (око 1450
—1789)  како  то  грађанска  (буржоаска)  историографија  прецизира.  Дигитализација 
другог свеска је у току, и у догледно време биће објављен у библиотеци »Историје 
Балкана«.

На Духове 2009. године
О. Ш.
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ПРЕДГОВОР СРПСКОМ ИЗДАЊУ

Историја Средњег века, I  део, у редакцији Удаљцова—Косминског—Вајнштајна, 
писана  је  као  уџбеник  за  совјетске  универзитете  и  претставља  први  покушај 
марксистичког  тумачења  историје  Средњег  века.  Пошто  градиво  изложено  у  првом 
делу овог уџбеника средњовековне историје добрим делом одговара програму наставе 
Средњег  века  на  нашим  универзитетима,  књига  је  на  првом  месту  преведена  за 
потребе наших студената.

Ипак ова »Историја Средњег века« неће у потпуности задовољити потребе наше 
универзитетске  наставе,  пошто  се  и  наш  програм  наставе  Историје  Средњег  века 
знатно  разликује  од  совјетског.  Док  се  историја  народа  СССР  на  совјетским 
универзитетима  изучава  као  посебан  предмет,  па  је  из  овог  прегледа  изостала,  у 
нашим програмима историја народа СССР чини део програма опште историје. Зато ће 
тај недостатак накнадити нашим студентима »Историја СССР, I том« од Тихомирова—
Дмитријева, која ће такође бити објављена у нашем преводу. Затим, у настави опште 
историје на совјетским универзитетима проучава се на првом месту историја великих 
народа и држава и притом се нарочита пажња поклања земљама око СССР, с којима су 
совјетски народи у својој прошлости имали чешћих и непосреднијих веза. У настави 
опште  историје  на  нашим  високим  школама,  међутим,  посебна  се  пажња  поклања 
народима и  државама с  којима  су  југословенски  народи  у  својој  прошлости  имали 
свакодневне  економске,  политичке  и  културне  везе,  под  чијим су  се  утицајем  они 
развијали,  на  које  су  и  сами утицали.  И  зато,  док,  на  пример,  приказ  француске, 
енглеске,  арапске  и,  делом,  немачке  историје  у  овом  уџбенику  потпуно  одговара 
потребама  наше  универзитетске  наставе,  приказ  историје  земаља  на  Средоземном 
Мору  (Шпаније,  Италије  итд),  а  затим  посебно  приказ  млетачке,  угарске  и  папске 
историје за наше је студенте недовољан. То посебно вреди за византиску и турску 
историју које су овде дате сасвим кратко.

Византиска  историја,  која  се  на  Филозофском  факултету  Београдског 
универзитета предаје као посебан предмет, приказана је у овом уџбенику у две главе 
(XI и XXX). Те две главе обухватају и историју Јужних Словена, а једна од њих (XXX) још 
и  угарску  историју  и  кратак  приказ  турских  освајања.  Историја  Византије,  Јужних 
Словена, Мађара и Турака ту је не само врло непотпуно приказана већ и са крупним 
чињеничким грешкама, тако да су често на основу њих извођени и погрешни закључци. 
Сем  тога,  и  с  гледишта  општег  историског  развитка  погрешно  је  посматрати  и 
приказивати  посебну  и  самосталну  историју  читавих  народа  —  Срба,  Хрвата, 
Македонаца и Бугара — у склопу историје друге државе, у овом случају Византиског 
царства, поготово кад су поједини од тих народа само у извесним периодима своје 
историје признавали византиску власт. У овом је уџбенику историја Јужних Словена 
изнета  с  византиског  гледишта,  а  не  с  гледишта  њиховог  самосталног  развитка. 
Приказана на тај начин, историја Јужних Словена се утапа и ишчезава у епизодним 
екскурсима у вези са историјом Византије.

Историје  Словенаца  у  књизи нигде  нема.  Хрвати и  Хрватска  помињу се само 
узгред,  на  једном месту потпуно нетачно под влашћу бугарског  цара Симеона (стр. 
151), а на другом у вези с проширењем угарских освајања (стр. 347). Слично је у XIII 
глави, у вези с развитком млетачке трговине, узгред речено како је Венеција око 1000 
г.  »очистила  Јадранско  Море  од  далматинских  гусара«.  Говорећи  у  овом  случају  о 
догађајима једино с гледишта интереса млетачке трговине, заузет је неправилан став 
према борби Хрвата против млетачког поробљавања. Историја Македонаца, који су под 

6



Самуилом имали своје царство, погрешно је приказана као део бугарске историје, а 
Самуилово  Македонско  царство  као  наставак  Првог  бугарског  царства.  Босанска 
држава, па чак и у доба највећег успона и снаге под Твртком I, у овој се књизи никако 
не помиње. Поред бугарске историје, која је овде такође приказана с доста грешака, 
највише је  места  дато  српској  историји,  али  на  тај  начин  да  су  не  само  поједине 
чињенице и појединачни закључци махом погрешни већ је и читав развитак српског 
народа  —  нетачан.  Иако  се  зна  за  српску  државу  још  у  IX  веку,  иако  се  зна  за 
самостални  развитак  приморских  области,  од  којих  је  Дукља  у  XI  веку  била  и 
краљевина, овде се тврди да се српска држава ствара тек за време Немање, у другој 
половини XII века, за које се доба каже да претставља »етапу прелаза од родовског 
друштва на класно« (стр. 355). И читав даљи друштвени и државни развитак приказан 
је у складу са овим нетачним полазним тврђењем. У таквом приказу губи се и значај 
»Душановог  законика«.  Иако  он  као  правни  споменик  развијене  феудалне  државе 
премаша  све  словенске  правне  споменике  тога  доба,  а  по  много  чему  стоји  изнад 
линије правних споменика других земаља Средње Европе, он би, према овом приказу, 
значио само правну ликвидацију остатака установа из родовског друштва, који су због 
заосталог и спорог државног и друштвеног развитка дуго сачувани код Срба.

И по самом излагању и по литератури наведеној на крају глава види се да се у 
руској историографији слабо познаје историја Јужних Словена и да се на том подручју 
није ништа радило, што јој се као великој историографији може приписати као крупан 
недостатак. У њој се, међутим, показују тенденције да се дају меродавни судови по 
свим питањима историје словенских народа.

Иако  ове  две  главе  немају  практичног  значаја  за  наше  студенте,  из  нашег 
превода  нису  изостављене  да  се  не  ремети  целина  књиге,  већ  су  на  крају  нашег 
издања донете напомене и исправке у вези с главним грешкама у тексту.

На крају сваке главе дата је литература на основу које је уџбеник израђен. Ту су 
наведена само она дела која су написана на руском језику или преведена на руски. Та 
је литература донета и у нашем преводу с тим што су поједина дела која су преведена 
на српски или хрватски језик цитирана према нашим издањима.
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ПРЕДГОВОР ДРУГОМ РУСКОМ ИЗДАЊУ

Прво издање »Историје Средњег века« наишло је у нашој штампи углавном на 
позитивну  оцену,  али  је  критика  у  исто  време  истакла  низ  важних  недостатака  у 
уџбенику. Код спремања овог, другог, издања писци и редактори трудили су се да по 
могућству  искористе  како  све  те  критичке  напомене,  тако  и  сопствено  искуство, 
стечено у двогодишњем раду на високим школама помоћу овог уџбеника.

Измене које су унесене у ово издање уџбеника тичу се и његове структуре, и 
самога текста. Измене у структури I тома изразиле су се у друкчијем распореду неких 
глава и у избацивању главе XI (историографија), која је постала излишна после појаве 
посебног уџбеника за историографију Средњег века.1

У  измене  структуре  оба  тома  спада,  осим  тога,  преношење  библиографских 
података с краја књиге на крај сваке поједине главе и избацивање индекса, који је 
излишан у  једном уџбенику  који  није  позван да  врши функцију  приручника;  уз  то, 
студенти се стварно нису користили индексом.

Далеко су битније измене које се тичу текста читавог уџбеника. Пре свега, главе 
које су изазвале особито много критичких примедби од стране стручњака — написане 
су  потпуно  изнова  (одељак  о  старим  Словенима,  главе  о  Византији  и  о  Арапском 
калифату — у I тому; увод, већи део главе о Француској у XVI веку — у II тому).

Редакција је свесна тога да су главе посвећене источним земљама (једним делом 
ту спада глава о Византији у I тому и у потпуности — глава о Арапима) изложене одвећ 
сажето и да дају релативно мало материјала о цивилној историји; али се то објашњава 
отсуством жеље да се дублира уџбеник за историју средњовековног Истока, који се 
спрема за штампу.

Већина осталих глава прерађена је,  у  знатној  мери скраћена, што је уџбеник 
ослободило сувишних детаља. У исто време, најважнији догађаји и историске личности 
боље су осветљени — уношењем нових података и карактеристика, које су особито 
широко узимане (у другом делу) из Марксових »Хронолошких извода«. У сва три дела 
знатно су појачани елементи историје културе. Најзад, свуда су исправљене запажене 
стилске  погрешке  и  чињеничке  нетачности.  Ово  последње  важи  и  за  хронолошку 
табелу.  Неке  су  историске  карте  изнова  састављене,  остале  су  побољшане  и 
исправљене.

Редакција се нада да ће уџбеник после свих побројаних измена боље удовољити 
својим задацима но што је то био случај са његовом првом варијантом, која је изашла 
1938/39 године. Рад извршен на побољшавању уџбеника не би био могућ без помоћи 
совјетске  критике,  наставникâ  високих  школа  и  појединих  стручњака,  којима  овим 
изражавамо своју захвалност. Особито треба истаћи помоћ коју су редакцији указали 
академик Б. Д. Греков, који је прегледао одељак о старим Словенима, проф. Неједли, 
који је прегледао материјал о Западним Словенима, проф. А. Ј. Јакубовски, који је дао 
своје примедбе на главу о Арабљанима, и проф. М. В. Љевченко, који је дозволио да 
се приликом састављања главе о Византији искористе основни закључци из његове 
књиге »Кратак преглед историје Византије«.

Расподела глава  између писаца  у  овоме издању I  тома није  претрпела битне 
измене. Први део углавном је написао проф. А. Д. Удаљцов, са изузетком главе VII и 
IX, које припадају перу проф. Н. П. Грацијанског, глава X и XI, које је написао проф. О. 
Л. Вајнштајн, и главе XII, чије је састављање било поверено проф. Бјељајеву. Писац 

1 О. Л. Вајнштајн, Историографија Средњег века. Ленсоцекгиз 1940.
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другог дела је проф. Ј. А. Космински, са изузетком главе XXXI и XXXIII, које је написао 
проф. О. Л. Вајнштајн.

Историске карте за оба тома саставио је И. И. Подољски; спискове литературе и 
хронолошке табеле — И. Милер.

Москва, 5 септембра 1940.
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УВОД

Општи карактер Средњег века. Почетак Средњег века обележен је догађајем од 
крупног  историског  значаја:  падом  светског  робовласничког  Римског  Царства  под 
ударцима револуције робова и варварских најезди. Крај те епохе обележен је једним 
другим,  подједнако  важним  догађајем  —  сломом  феудалног  режима  под  ударцима 
сељачких буна, у ватри буржоаских револуција XVII-XVIII века. Размак између та два 
догађаја од светско-историске важности обухвата широк период од тринаест векова, 
који ми означујемо именом Средњи век.

Тих  тринаест  столећа  историје  човечанства  испуњено  је  богатим,  живим 
садржајем,  многоструком  класном,  политичком  и  идеолошком  борбом,  која  је 
покретала напред развитак материјалне и духовне културе, појавом и развитком нових 
облика економског и друштвеног живота.

Та  столећа  видела  су  варварске  хорде  Алариха  и  Атиле,  које  су  ударале  по 
»господару света« — античком Риму; хаотичне миграције племена и разних народа; 
заметање нових држава, које су измениле политички лик Европе, а делом чак и Азије и 
Африке; пораст моћи хришћанске, нарочито католичке цркве и вековну борбу између 
папа  и  царева,  борбу  пуну  драматичних  епизода,  крсташке  походе  —  тај,  по 
Робертсоновом изразу, »велелепни споменик људског безумља« — који су први пут 
довели Исток и Запад у присан додир; многобројне ратове феудалних држава, који су 
углавном поставили политичке границе данашњих нација; јеретичке покрете и бурне 
устанке кметова против феудалног и црквеног јарма, крваве оргије феудалаца који су 
угушивали  те  устанке  и  дивљачки  фанатизам  попова,  који  су  у  пламену  ломача  и 
мучилиштима  инквизиције  угушивали  и  најмању  манифестацију  слободне  људске 
мисли.

Иста та мрачна столећа материјалне и духовне владавине феудалаца видела су 
развитак градова, тога, по Марксовом сликовитом изразу,  најлепшег цвета Средњег 
века;2 заметање  по  тим  градовима  нове,  буржоаске  културе,  нових  класа  и  нових 
облика  класне  борбе;  велика  географска  открића,  која  су  ванредно  проширила 
интелектуални  видик  Европљана,  и  свирепе  подвиге  конквистадора  у  Новом Свету; 
политичке  и  верске  борбе  реформације,  која  је  поткопала  светску  моћ  католичке 
цркве:  прве  кораке  капитализма.  обележене  пропадањем  и  пауперизацијом  радних 
маса у славу »првобитне акумулације капитала«; буржоаску револуцију у Немачкој и 
Низоземској.

Средњи век није нам оставио у наслеђе само споменике феудалног насиља и 
монашког фанатизма, народне непросвећености и теолошко-сколастичке »мудрости«. 
Та, опште узевши, мрачна епоха оставила нам је и песничка дела у којима је народ 
овековечио  свој  геније,  величанствене  и  огромне  готске  катедрале,  чудесне, 
непоновљиво лепе уметничке и песничке творевине Ренесанса, прве успехе научне и 
политичке мисли која се тек почела будити и која је дала дуг низ великих људи и 
великих мученика, којима се поноси успомена напредног човечанства: родоначелници 
утописког  социјализма  Томас  Мор  и  Кампанела;  смели  мислиоци  Ђордано  Бруно, 
Галилеј и Коперник; вођи и идеолози револуционарних маса, први весници тада још 
нејасне комунистичке идеје — Долчино, Џон Бул, Томас Минцер — сви ти и многи други 
људи,  који  су  својим  животом,  радом,  а  често  и  мученичком смрћу  припремали  и 
убрзавали  прогрес  човечанства  и  његово  будуће  ослобођење  од  сваког  мрака, 

2 Види Маркс и Енгелс, Дела, т. XVII, стр. 784 (на руском). 
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угњетавања, насиља и патњи, сви они припадају Средњем веку.
Према томе, Средњи век дао је свој — и не мали — допринос општој ризници 

материјалних и духовних вредности, чијим су наследником већ постале радне масе 
земље  победничког  социјализма  и  чијим  ће  наследником  у  историски  блиској 
будућности постати и трудбеници других земаља света.

Пре него што пређемо на проучавање Средњег века, потребно је да утврдимо, 
прво, шта нагони нашу науку да тринаест векова историје човечанства издваја у једну 
засебну историску епоху, другим речима, у чему је суштина Средњег века; и друго, 
зашто ми ту епоху називамо Средњим веком, откуда потиче појам »Средњи век«.

Почећемо са другим питањем.
Постанак појма »Средњи век«. Подела светске историје  на  стару,  средњу и 

нову формира се још у XV-XVI веку, у доба Ренесанса. Хуманисти, први претставници у 
књижевности нове, све развијеније и моћније класе — градске буржоазије, почињу да 
своје доба издвајају као »ново« доба, да га зближују са антиком и у исто време да му 
стављају насупрот доба које је овоме непосредно претходило, а коме су они дали назив 
»Средњи  век«  (medium  aevum).  Док  се  савременост  хуманистима  XV—XVI  века 
приказивала као »препород« античке културе, дотле им се »Средњи век« чинио као 
доба опадања културе, као време грубог феудалног варварства, дубоко непријатељског 
према новој култури. Та периодизација нашла је свог одраза код филолога XVII века, у 
њиховим погледима на  историју  латинског  језика:  по  њиховом приказивању,  после 
периода  »чисте«,  »класичне«  латинштине  дошло  је  после  пада  Римског  Царства  и 
варварских  најезди  доба  »искварене«,  »варварске«,  такозване  »средње«  и  »ниске« 
латинштине (media latinitas, infirma latinitas).

Црквена периодизација. Трочланој подели светске историје на стару, средњу и 
нову претходила је подела историје на четири светске монархије које следе једна за 
другом: на асирско-вавилонску, међанско-персиску, грчко-македонску и римску; та је 
подела  владала  у  Средњем  веку  и  ослањала  се  на  библију.  Римска  монархија 
замишљана је  као последња; она је имала да постоји  неизмењена до самог »краја 
света«.  Тој  црквеној  периодизацији  била  је  туђа  идеја  развитка;  бог  је  поступно 
предавао власт над светом овоме или оном народу, а са постанком Римског Царства 
завршава  се  и  тај  процес  смењивања  монархија.  Тада  се  учвршћује  сталан  и 
непоколебљив поредак, који ће остати све до краја света.

Периодизација  историје  у  XVIII  и  XIX  веку. Нова,  трочлана  периодизација, 
настала  у  доба  Ренесанса,  била  је  даље  развијена  у  XVIII  веку,  код  историчара  и 
публициста »Просвећености«, који су је истицали као оруђе у борби против мрског им 
феудализма.  Мало помало  она  је  почела  стицати  опште  признање и  стављена  је  у 
темељ  читавог  буржоаског  школског  преда  вања  историје.  За  догађаје  који  чине 
хронолошке оквире »Средњег века« обично се сматрала победа хришћанства у IV веку, 
или пад Римског Царства на Западу, који се обично датује са 476 г. — као почетак епохе 
Средњег века, а као њен крај — или пад Цариграда 1453 г., или откриће Америке 1492 
г., или најзад почетак реформације у Немачкој — 1517 г. Епоха која долази иза тога 
сматрана је »Новим веком«; из те епохе издвајан је период после француске буржоаске 
револуције из 1789 г. као »најновија« историја.

Марксистичко-лењинистичка периодизација историје. Прихватајући трочлану 
периодизацију опште историје са подразделима »стара«, »средња« и »нова« историја, 
марксизам  јој  даје  нову  садржину.  У  основи  марксистичко-лењинистичке 
периодизације  историје  лежи  претстава  о  историском  процесу  као  прогресивном 
смењивању  друштвено-економских  формација  или  основних  типова  продукционих 
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односа: робовласничког поретка, који се развио из поретка првобитне заједнице, даље 
феудалног  и  буржоаског  или  капиталистичког  поретка,  и  најзад  социјалистичког 
поретка, према коме је сва претходна историја само предисторија човечанства. Свака 
смена  једног  друштвено-економског  система  другим  долази  услед  огорчене  класне 
борбе,  која  налази  свој  завршетак  у  социјалној  револуцији.  Револуција  ликвидира 
застареле продукциоие односе, који су сад постали кочница за развитак производних 
снага, и ствара нове, прогресивније продукционе односе.

Друг Стаљин је на Првом свесавезном конгресу колхозника-ударника следећим 
речима окарактерисао прелаз од робовласничке формације на феудалну: »Револуција 
робова ликвидирала је власнике робова и укинула ропство као облик експлоатације 
трудбеника.  Али она  је на  место власника робова поставила феудалце и  феудални 
облик експлоатације трудбеника«.3

Епоха »Средњег века« управо и јесте доба феудалних односа. У складу са тим 
марксистичко-лењинистичка периодизација узима за границу између Средњег века и 
Новог века догађаје који обележавају обарање феудализма у једним земљама Европе и 
почетак његове ликвидације у другим земљама — буржоаске револуције XVII-XVIII века.

Општи  појам  феудализма. Најпотпунију  и  најтачнију  карактеристику 
феудализма  дао  је  В.  И.  Лењин у  свом делу  »Развитак  капитализма  у  Русији«.  Он 
сматра да су за постојање феудализма потребни следећи услови:

»Прво,  владавина  натуралне  привреде.  Феудални  посед  мора  претстављати 
аутаркичну, затворену целину, која се налази у веома слабој вези са осталим светом... 
Друго,  за  такву  привреду  потребно  је  да  непосредни произвођач  има  средстава  за 
производњу уопште и земљу напосе, шта више, потребно је да он буде везан за земљу, 
јер  спахија  иначе  нема  обезбеђену  радну  снагу...  Треће,  услов  за  такав  систем 
привреде јесте лична зависност сељака од спахије. Када спахија не би имао директну 
власт над сељаковом личношћу, он не би могао да човека који има земљу и води своје 
газдинство — натера да ради за њега. Потребна је, дакле, »ванекономска принуда«, 
како каже Маркс кад карактерише такав привредни режим... Облици и ступњеви те 
принуде  могу  бити  најразличитији,  почев  од  кметског  стања  па  све  до  сталешке 
непуноправности сељака. Најзад, четврто, услов и последица система привреде о коме 
је реч јесте крајње ниско и стереотипно стање технике, јер је вођење привреде било у 
рукама  ситних  сељака,  притиснутих  невољом,  понижених  личном  зависношћу  и 
духовном непросвећеношћу«.4

У феудализму стоје једна наспрам друге две класе. Једна од њих јесте класа 
феудално  зависних  људи,  или  кметова,  сељака,  којима  се  доцније,  са  ницањем 
градова, придружио слој ситних градских занатлија. За разлику од античког роба, кмет 
је човек »кога феудалац више не може убити, али га може продати, купити. Напоредо с 
феудалном својином постоји индивидуална својина сељака и занатлије над оруђима за 
производњу и над својим приватним газдинством, заснована на личном раду«.5 »Ситна 
сељачка  привреда  и  независни  занатски  рад...  —  каже  Маркс  —  обоје  делом чине 
основицу феудалног начина производње«.6 Наспрам ситног непосредног произвођача 
на селу и у граду, који располаже средствима за производњу и потребним инвентаром, 
стоји крупни земљопоседник-спахија: »С друге стране, — каже Маркс — наспрам њега 

3 Ј. В. Стаљин, Питања лењинизма. »Култура«, Загреб, 1947, стр. 395.
4 Лењин, Дела, т. II, стр. 140-141; види такође »Аграрно питање у Русија крајем XIX века«, т. XII, стр. 

226-227 (на руском). 
5 »Историја СКП (б)«. Кратки курс. »Култура«, Београд, 1945, стр. 145.
6 К. Маркс, Капитал, т. I. »Култура«, Београд, 1947, стр. 267, примедба 24.
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стоји  заправо само земља,  као услов рада који  се  налази у  туђој  својини,  који  се 
издвојио у односу на њега и који је персонификован у земљишном сопственику«.7

Између те две основне класе феудалног друштва води се током читавог Средњег 
века  огорчена  борба.  »Класна  борба  између  експлоататора  и  експлоатисаних  чини 
основну црту феудалног поретка«.8

Феудализам претставља прогресивнији облик продукционих односа у поређењу с 
робовласничким  друштвом.  »Нове  производне  снаге  траже  да  радник  има  извесну 
иницијативу у производњи и вољу за рад, интерес за рад. Зато феудалац напушта роба, 
као незаинтересованог за рад и потпуно неиницијативног радника, и више воли да има 
посла с кметом, који  има своје газдинство,  своја  оруђа за производњу и код којег 
постоји  извесна  заинтересованост  за  рад,  потребна  да  би  се  обрадила  земља  и 
феудалцу плаћало у натури од летине«.9 Кметови стоје изнад робова и у том погледу 
што су уједињени у сеоску општину; организација те општине (марке) даје им у руке 
снажно оруђе у борби против претераних претензија феудалаца.

Облик у коме се реализује феудална експлоатација, тј. присвајање туђег вишка 
рада или производа, јесте феудална рента, која се појављује у три облика: у облику 
радне ренте (или кулука), у облику ренте у производима (данка у натури) и у облику 
новчане  ренте  (данка  у  новцу).  Иако  се  сви  ти  облици  феудалне  ренте  обично 
појављују заједно, ипак је у разна времена свака поједина од тих ренти доминантна, 
преовлађујућа.  Најпре  је  такав  доминантан  облик  радна  рента,  затим  натурална,  и 
најзад новчана.

Сваки друштвени поредак обележен је и посебним, њему својственим обликом 
својине,  који  изражава  владавину  одговарајуће  класе:  робовласника,  феудалаца-
спахија, капиталиста. Главно обележје феудалне својине, којом се она разликује од 
античке и буржоаске приватне својине, јесте њена јерархична структура. Да би класа 
експлоататора  могла  реализовати  ванекономску  принуду  према  класи  непосредних 
произвођача, морала се она ујединити, организовати. Јерархична структура земљишне 
својине у феудализму састојала се у томе што су сви земљишни сопственици били 
међусобно  уједињени  јерархиским  односима,  чинећи  »друштвену  пирамиду«  своје 
врсте.  Изнад  свих  стајао  је  краљ,  који  је  у  најразвијенијим  феудалним  правним 
системима сматран за врховног сопственика целокупног земљишта у краљевини и од 
кога  су  »добијали«  земљу  феудалци  највишег  ранга,  магнати  краљевине  (војводе, 
грофови, барони). Од ових последњих »добијали« су земљу феудалци нижих рангова — 
вазали  и  подвазали,  феудални ритери.  Основу  те  »пирамиде« чинило је  кметско и 
феудално  зависно  сељаштво.  У  вези  са  тим  поседовање  земље  добило  је  услован 
карактер.  Сама феудална својина (dominium) делила се у вези са тим на dominium 
directum и  dominium utile,  или  другим речима — на  врховну  својину  (proprietas)  и 
поседовање (possessio), од кога се разликовало још и непосредно коришћење земље, 
дате на обраду (usus fructus).

У »Немачкој идеологији« Маркс и Енгелс писали су о феудализму: »Јерархична 
структура земљишне својине и за њега (феудализам — Ред.) везани систем оружаних 
пратњи  давали  су  племству  власт  над  кметовима«.10 Карактеристичан  моменат  за 
феудализам  претставља  и  веза  између  земљишне  својине  и  политичке  власти  над 
становништвом које се налази на тој земљи. Сваки крупни феудални посед био је у 

7 К. Маркс, Капитал, т. III. Москва, 1936, стр. 699.
8 »Историја СКП (б)«. Кратки курс. »Култура«, Београд, 1945, стр. 145. 
9 На истом месту.
10 Маркс и Енгелс, Дела, т. IV, стр. 14 (на руском).
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исто време и најнижа политичка ћелија феудалног друштва, са сениором на челу, био 
је специфична државица своје врсте. Феудална држава узета као целина управо се и 
састојала из јерархиске скупине таквих »поседа-државица«.

Стадији развитка феудалног друштва. Феудално друштво  у  Западној  Европи 
пролазило је у свом развитку кроз три основна стадија.

I.  Доба раног Средњег века (од V до половине XI  века) обележено је ниским 
нивоом развитка производних снага  и отсуством поделе рада између града и села. 
Занатство се још не одваја од пољопривреде и не издваја из поседа и села. Готово 
неограничено  влада  натурална  производња;  свако  газдинство  производи  за 
задовољавање својих сопствених потреба и потреба феудалца-спахије; постоји само 
размена вишкова производа.

Такав  ниво  друштвеног  развитка  настао  је  после  пада  Римског  Царства,  као 
последица револуције робова и варварских освајања. У току тог периода постепено се 
формирају по свим земљама Западне Европе феудални односи, у једнима још од IX 
века  (Франачка  држава),  у  другим  нешто  доцније  (на  пример  у  Немачкој  или  у 
Енглеској).

II.  Доба  процвата  феудализма  (од  половине  XI  до  XV  века)  обележено  је 
повишењем нивоа развитка производних снага и поделом рада између града и села. 
Занатство  се  одваја  од  пољопривреде  и  концентрише  по  градовима,  који  ничу  као 
посебни  занатски  и  трговачки  центри.  Развија  се  трговина  и  образује  слој  ситних 
робних произвођача у граду и на селу. Класне противречности се заоштравају и акције 
радних маса против феудалаца добијају опаснији карактер по ове последње. Почињу да 
се  формирају  основне  нације  у  Западној  Европи.  Државни  поредак  добија  облик 
сталешке  монархије,  са  замецима  претставништва  државних  сталежа  у  облику 
парламента (Енглеска), државних сталежа (Француска), кортеса (Шпанија) итд.

III. Доба првобитне акумулације капитала и распадања феудализма (XVI-XVII век) 
обележено је заметањем и развитком капиталистичке мануфактуре у крилу феудалног 
друштва;  све  већим  обеземљивањем  сељака  и  пропадањем  ситних  занатлија,  тј. 
одвајањем  непосредног  произвођача  од  средстава  за  производњу  и  његовим 
претварањем у »голи и незаштићени пролетаријат« (Маркс); пљачкањем колонија, које 
је  почело  одмах  после  великих  географских  открића,  и  појачаном  експлоатацијом 
домородачког становништва по новооткривеним земљама; брзим порастом трговине, 
која  добија  светски  карактер,  и  банкарских  кредитних  операција;  појачаном 
концентрацијом трговачко-зеленашког капитала, који продире и у индустрију. Даље се 
развија формирање западноевропских нација, које сада налазе в политички израз за 
своје  јединство  —  у  облику  феудално-апсолутистичке  националне  монархије.  Даље 
заоштравање  класне  борбе  између  владајуће  класе  феудалаца  и  антифеудалних 
елемената града и села доводи у низу европских земаља до експлозије буржоаских 
револуција, у којима главну покретачку снагу претставља кметско и феудално зависно 
сељаштво,  а  поред  њега  и  градске  плебејске  масе;  те  револуције  доводе  до 
ликвидације феудализма и феудално-апсолутистичке државе.

Генеза феудализма. Развитак феудалних односа у  Западној  Европи дошао је 
после  пада  робовласничког  друштва,  као  резултат  револуције  робова  и  варварских 
освајања,  који  су  припремили  услове  за  тај  развитак.  Код  проучавања  генезе 
феудализма потребно је испитати, с једне стране, кризу робовласничког друштва, која 
је довела до пропасти тог друштва, као и заметке феудалних односа који су сазревали 
у самом том друштву; с друге стране, потребно је проучити онај друштвени развитак 
кроз  који  су  у  то  време  пролазила  разна  племена  такозваних  »варвара«  —  Келта, 
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Германа и Словена, — који су заједно с разним романским и грчким народностима ушли 
у састав европских нација,  образованих крајем Средњег века, и условили почетком 
Средњег века феудални развитак Европе.
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ДЕО ПРВИ — РАНИ СРЕДЊИ ВЕК

I. КРИЗА РОБОВЛАСНИЧКОГ ПОРЕТКА И ЗАМЕЦИ ФЕУДАЛНИХ ОДНОСА

Улога крупног земљопоседа. Друштвени поредак Римског Царства у III-V веку 
обележен је  водећом улогом крупног  земљопоседа,  који  је  поникао још у  периоду 
Републике. Крупни земљопоседници водили су испрва чисто робовласничку привреду 
на  својим  земљиштима,  користећи  у  главним  и  најуноснијим  привредним  гранама 
велике масе робова; само у најмање уносним гранама производње насељавани су на 
земљу слободни ситни закупци — колони. Али у периоду Царства, нарочито у III-IV веку, 
крупни земљишни посед мења свој карактер. Робовски рад постаје све мање уносан, не 
дајући  могућности  за  прелаз  на  продуктивније  облике  рада;  заједно  с  престанком 
освајања смањује се и прилив нових робова из редова ратних заробљеника; настаје 
оскудица у радној снази. Услед тога античко друштво доспева у ћорсокак, из кога је 
могло да изиђе само путем револуције.

Колонат. У  исто  време  почињу  да  се  шире  други  облици  експлоатације 
неслободног рада. С једне стране, робови се везују за земљу, претварају у servi casati 
који власнику земље плаћају ренту у натури или у новцу и кулуку. Они су везани за 
земљу, glebae adscripti. С друге стране, они слободни закупци земље који су постојали 
још  у  доба  Републике  бројно  све  више  расту,  услед  тога  што  ситни  слободни 
земљопоседници у ово доба све више пропадају и што их потискује крупни земљишни 
посед. Али се положај тих закупаца сад јако мења. Услед опште кризе пољопривреде 
сељаци-закупци нису у стању да плаћају закупнину, постају неисправне платише и мало 
помало  доспевају  у  ропство.  У  исто  време  мењају  се  и  облици  закупа:  велику 
распрострањеност стиче наполичарство, тј. закуп на један део летине. Формира се слој 
закупаца-сељака  који  носе назив наполичари  — coloni  partiarii.  Правни  положај  тих 
закупаца погоршава се заједно с погоршавањем њиховог економског положаја.

Нови правни положај колона одређен је низом царских указа, од којих особито 
велики значај има указ Константина I из 332 г. Тај указ прописује да се одбегли колони 
хватају и враћају на своја пређашња места, чак и то да се бацају у окове; дакле, тај 
декрет прописује везивање колона за земљу. У такве зависне, за земљу везане колоне 
претварају  се  доцније  сви  закупци  који  би  се  на  једној  истој  парцели  земљишта 
налазили тридесет  година без прекида.  Дакле,  колон се  претвара у роба земље — 
servus  terrae.  У  то  доба  расте  и  такозвани  вечнонаследни  закуп  (emfiteusis). 
Вечнонаследни закупци — емфитеути узимају под закуп необрађену земљу, ледину, под 
олакшаним условима, и предају свој закуп са оца на сина. Услед тога што царство у то 
време осећа оскудицу у радној снази, употребљавају се за обраду земље у широким 
размерама и варвари, који се насељавају на земљу са правима колона (iure colonatus).

Пораст приватне власти. У последњим вековима Римског Царства запажа се и 
пораст  личне  зависности,  која  је  толико  карактеристична  за  наредно  доба, 
феудализам. Пропали сељаци све чешће предају своју земљу крупним магнатима, а 
затим је добијају натраг да је условно поседују на основу такозваног »прекарија«, тј. на 
основу права уживања туђе имовине дотле док је власник не затражи натраг. Уједно 
такви сељаци ступају под покровитељство магната, под његов патронат (patrocinium). 
Тај процес прелаза у лично поданство није се вршио само индивидуално: понекад су 
читава села ступала колективно у зависност од крупног магната, махом свога најближег 
суседа. То је оно што је у то време називано patrocinia vicorum, тј. покровитељство над 
читавим селима.
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У  исто  време  врши  се  процес  развитка  органа  приватне  власти  крупних 
земљопоседника. Крупни земљопоседник заводи на својој територији војне одреде — 
букеларије или исауријанце (овај последњи назив долази од имена једног малоазиског 
племена — Исауријанаца, чији су припадници особито често узимани у војно-полициску 
службу по крупним поседима). Образују се оружани одреди и из редова робова крупног 
земљопоседника.  Најзад,  приватни  земљопоседници  стварају  себи  и  сопствене 
тамнице,  куда  шаљу  своје  колоне  када  би  штогод  скривили.  Расте  број  приватних 
судова,  у  којима  се  суди  становништву  територије  крупног  земљопоседника  — 
сенатора.  Држава  санкционише  тај  пораст  приватне  власти,  преносећи  на 
земљопоседнике-сенаторе одговорност за земљораднике-колоне који седе на њиховој 
земљи  у  погледу  плаћања  пореза  и  давања  регрута.  Владајући  сталеж  у  држави, 
привилеговани  сенаторски  сталеж  (ordo  senatorius),  чију  базу  претставља  крупни 
земљишни посед, има сада политичку власт над становништвом које седи на његовој 
земљи.

Тиме се ствара веза између крупног земљопоседника и политичке власти, веза 
која је карактеристична за феудализам, и почиње претварање крупног поседа у неку 
врсту поседа-државице.

Везивање  куријала  за  дужност. Исти  такав  процес  дешава  се  и  у  граду. 
Карактеристичан моменат за антички свет било је преовлађивање града. Град је био 
владајући  центар  за  околну  територију,  док  је  за  наредно  доба,  феудализам, 
карактеристична обратна слика — владавина села над градом. У Римском Царству врши 
се  процес  постепеног  задобијања  доминантног  положаја  села,  тачније  речено  — 
сеоског  поседа,  према  граду.  Раније  је  сваки  град  са  околином  (муниципиј) 
претстављао самоуправну јединицу. Власт у граду припадала је народној скупштини и 
месном муниципалном сенату. У прво време важну улогу играла је народна скупштина. 
На њој су се вршили избори магистрата (градских власти); гласало се, као и у Риму, по 
трибама  или  по  куријама;  постојало  је  тајно  гласање.  Највиша  административна  и 
судска  власт  налазила  се  у  рукама  двају  функционера,  дуумвира  —  дуовири  иуре 
дицундо. Постојала је и дужност едила, који су имали полициску власт, старали се о 
снабдевању  града  житом  и  о  приређивању  разних  претстава;  најзад,  постојала  је 
дужност  градских  квестора,  који  су  управљали  градским  финансијама.  Све  су  те 
дужности биле бесплатне. Напротив, функционери су сами морали да сносе велике 
расходе у корист града, морали су да дају замашне новчане улоге, да с времена на 
време деле становништву богате поклоне, да приређују игре и подижу грађевине на 
територији града. Они су морали поседовати висок ценз. Сенат или курија састојала се 
у  сваком  граду  од  свих  оних  лица  која  су  пре  тога  заузимала  муниципалне 
магистратуре, и бројала је обично 100 људи.

Још у II веку запажају се покушаји сенаторског сталежа, владајућег у држави, да 
ограничи локалну самоуправу. Под царем Трајаном уводи се дужност  муниципалних 
куратора (curator rei publicae) за вршење сталног надзора над привредом муниципија, 
а  у  другој  половини IV века заводи се  у низу  провинција  дужност  дефензора,  кога 
постављају цар или префект. Дефензори су првобитно имали за задатак да штите град 
од изнуђивања царских чиновника, али су доцније приграбили сву власт у градској 
општини.  Пред  крај  Римског  Царства  и  у  прво  време  варварских  освајања  у  улози 
дефензора врло често се појављују хришћански епископи.

Осим  ограничавања  самоуправе  врши  се  и  процес  везивања  градских  класа 
становништва. Од куријала, бивших градских магистрата, образује се владајући сталеж 
чиновничке аристократије. На ту владајућу групу у граду преноси се сада одговорност 
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за убирање пореза, што је заведено још под царем Диоклецијаном. Одговорност за 
убирање  пореза  у  ситуацији  опште  економске  кризе  претила  је  куријалима 
материјалном пропашћу. У то време запажа се тежња куријала да изиђу из курије, 
запажа се процес њеног остајања без људи, јер у граду готово и нема куријала. У 
одговор  на  то  низ  царских  указа  забрањује  куријалима  прелаз  у  друге  сталеже  — 
сенаторски,  свештенички  итд.  Указ  цара  Аркадија  из  396  г.  забрањује  им  чак  да 
напуштају град и да се настањују на имањима која им припадају. Тиме се врши нека 
врста  везивања куријала за  дужност.  Док  се  сељак везује  за  земљу,  дотле се  сад 
средњи земљопоседник (possessor)  везује  за курију.  Сваки земљопоседник који  има 
најмање 25 југера земље (око 6 хектара) морао је принудно ступити у сталеж куријала. 
Да би сачувала имућност куријала, држава им је забрањивала да продају своје имање 
без сагласности намесника. С друге стране, лицима која не спадају у састав курије 
забрањивано  је  да  стичу  земљу која  је  припадала  куријалима.  У  случају  да  умрли 
куријали  немају  законитих  наследника,  три  четвртине  њиховог  имања  добијала  је 
курија. Све ове вештачке мере имале су за циљ да одрже средњи земљишни посед, 
који је пролазио кроз кризу. Али су се самим тим куријали претварали, како се тада 
говорило, у »робове републике«. Све ове мере рађају тежњу код куријала да на све 
могуће начине избегавају вршење својих дужности и чак да директно беже са њих. 388 
г.,  на  пример,  куријали  четири  града  у  Малој  Азији  побегли  су  у  један  мах, 
образовавши разбојничке банде, које су пљачкале по земљи.

Криза  трговине,  везивање  занатлија  за  колегије. Дубока  криза  која  је 
захватила пољопривреду проширила се и на трговину и градску производњу. Трговачка 
хегемонија  Италије  опадала  је  паралелно  с  развитком  пољопривредне  и  занатске 
производње  по  самим  провинцијама.  Али  се  и  у  провинцијама  запажају  опште 
осиромашење и исцрпеност, застој у привредном развитку, опадање трговине — услед 
опште кризе робовласничког начина производње, пореског терета, пљачки намесника и 
убирача пореза.

Занатлије и трговци чинили су у граду најнижи сталеж — плебс урбана. Они су се 
врло често организовали у колегије са изборним функционерима, приређивали своје 
скупове и имали своју засебну корпоративну касу. Држава је с њима склапала уговоре, 
на пример за снабдевање престонице намирницама и свим могућим израђевинама. У 
Риму су постојали колегији пекара, месара, власника бродовља итд. У прва два века 
царства те су корпорације понекад забрањиване, ако су изгледале опасне по државу. 
Познат је, на пример, едикт једног локалног управника у Малој Азији против савеза 
пекара  у  граду  Магнезији.  Едикт  је  организацију  пекара  забрањивао  зато  што  су 
приређивали штрајкове. Уопште је држава веома подозриво гледала на корпорације. 
Али од краја II и почетка III века држава тежи да колегије искористи за своје сврхе. 
Учешће у колегију постаје обавезно, а затим и наследно. Све се то запажа понајпре у 
оним гранама које су биле потребне за задовољавање потреба војске и снабдевање 
престонице.  С  друге стране,  држава почиње да сама организује  предузећа,  која  су 
понекад била прилично крупних размера. То су царске радионице, с посебним царским 
чиновницима  —  прокураторима  на  челу.  У  тим  радионицама  раде,  с  једне  стране, 
робови,  робовске »фамилије«;  с  друге стране,  за  те  се  радионице везују  наследне 
занатске  колегије.  Чланови  тих  колегија  морали  су  наследно  радити  у  државним 
радионицама. Прокуратори су занатлијама издавали сировине из државних магазина, и 
они су били дужни да под претњом казне предају производе свога рада без накнаде, у 
виду  натуралне  дажбине.  Таква  предузећа  стварана  су  у  области  вунарског  и 
платнарског заната, у области израде оружја и ковања новца, коларског, јувелирског и 

18



бојаџиског  заната,  као  и  код  експлоатације  рудника,  где  је  постојала  принудна 
организација рада.

Мало помало, у вези са општим опадањем трговине, читава привреда Царства 
добија натуралан облик, који је толико карактеристичан за доцнији феудални поредак, 
настао после варварских освајања и устанака робова на територији Римског Царства.

Устанци робова и колона. У исто време, услед везивања сељака за земљу, све 
већег пореског терета и насиља чиновника, у Галији и на северу Италије запажају се 
устанци робова и сељака (багауда). Отпочевши шездесетих година III века, они узимају 
особито широк замах осамдесетих година тог века. Вођи багауда у Галији Елијан и 
Аманд узимају царску титулу,  освајају читаве територије,  тако да је њихов устанак 
угушен тешком муком и уз велико напрезање снага Царства, 285 г. Такви су се устанци 
дешавали и у другим деловима Царства, и у доцније време, у доба »сеобе народа«. 
Средином V века избијали су у Рецији, Панонији и Норику устанци такозваних скамара. 
У Северној Африци избио је покрет агонистика, или циркумцелиона, који је трајао од 
IV до V века. То је такође био покрет робова, колона и свих угњетених елемената, који 
су се дигли против својих господара. Сви ти устанци, који су избијали с времена на 
време, разједали су унутрашњу структуру Царства и ишли доцније на руку освајању 
римских територија од стране варвара. Тако се унутрашња револуција робова појавила 
као савезник варварског освајања.

Опозиција  освојених  народа. Рим  је  насилно  окупио  под  својом  државном 
влашћу  читав  низ  покорених  народа.  Интересантан  је  један  извор,  такозвана 
»Сибилинска пророчанства«, који карактерише онај однос према господарећем Риму 
који су гајили ти покорени народи. »Сибилинска пророчанцтва« су зборник полемичких 
и апокалиптичких стихова разних писаца, написаних у разна времена пре наше ере и у 
прва три столећа наше ере. У том зборнику долази до израза у првом реду став који су 
према Риму имали јелинистички јеврејски слојеви у граду Александрији, у Египту.

»Тешко, тешко теби, фуријо, дружбенице отровних гуја! — вели Сибила Риму. — 
Гадни граде, који си некад био пун празничних звукова, занеми! У твојим храмовима 
неће више младе девице одржавати свету ватру. На твојим жртвеницима неће више 
бити  жртви...  Погнућеш главу,  ти  надмени Риме!  Ватра  ће  те  прогутати,  твојих  ће 
богатстава нестати, вуци и лисице ће живети на твојим рушевинама; опустећеш, и биће 
тако као да те никад није ни било!...«

Овај фрагменат је веома карактеристичан. Он показује колико је широко била 
распрострањена међу покореним народима жеља да Рим пропадне. Та нам осећања 
објашњавају зашто су се доцније варварска освајања извршила релативно лако и зашто 
су на страну варвара прелазиле ниже класе становништва самог Римског Царства.

Реформе Диоклецијана и Константина. Паралелно са променама у социјалној 
структури  позног  Римског  Царства  дешавале  су  се  и  крупне  промене  у  државном 
уређењу, промене које су нашле израза у реформама Диоклецијана и Константина.

У току III  века државна је власт постала веома нестабилна. Од 235 до 284 г. 
сменило се 26 царева, од којих је само један умро природном смрћу.

Реформе Диоклецијана (285-305 г.) и Константина (324-337 г.) имале су за циљ 
да учврсте друштвени и државни поредак у интересу крупног сенаторског земљопоседа 
и да ојачају централну државну власт ради одбране тог поседа од револуционарних 
маса које су се дизале.

Административне  реформе. Први  задатак  био  је  да  се  ослабе  намесници 
провинција.  Искуство је показало да јаки намесници сањају о самосталности, чак о 
узурпирању царске власти. Да би се цареви осигурали од таквих могућности, требало 
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је,  прво,  ојачати  централну  власт  и,  друго,  ослабити  намеснике,  а  за  то  је  било 
потребно расцепкати провинције.

У ту сврху извршена је подела Царства на четири дела, са два августа и два 
цезара на челу, који су даље имали своје помоћнике-префекте. По Диоклецијановој 
замисли, сваки од два августа бирао је себи цезара као помоћника, с тим да тај цезар 
после  августове  смрти  непосредно  ступи  на  дужност  августа.  Тиме је  Диоклецијан 
намеравао да избегне непријатности при избору царева, као што је то био случај за 
време грађанских ратова III века, и да осигура већу стабилност државној власти. Та 
четири дела Царства звала су се: 1) Исток, који је обухватао Азију, Египат и Тракију; 2) 
Илирик, у који су улазиле Македонија и Грчка; 3) Италија, у коју је улазила Италија у 
правом смислу те речи, северозападни део Балканског Полуострва и Африка, и најзад 
4) Галија, која је обухватала Галију у ужем смислу, Шпанију, Британију и Мавретанију, 
тј. крајњи запад Африке. Тако је било под царем Диоклецијаном. Под Константином 
власт је поново прешла у руке једног цара, при чему су четири дела на која је Царство 
било подељено добила назив префектуре.

Префектуре  су  се  делиле  на 12 (доцније  14)  дијецеза,  са  викарима на  челу. 
Карактеристично  је  да  викари  нису  били  потчињени  префектима  већ  мимо  њих 
непосредно цару. То је заведено с циљем да се створи извесна конкуренција. У случају 
да који префект науми да дигне устанак или склопи заверу против цара, сваки викар, 
који је сада имао право да општи непосредно с царем, могао је да правовремено укаже 
на  опасност.  Према  томе,  заведена  је  узајамна  шпијунажа  у  интересу  централне 
државне власти.

Дијецезе  су  се  састојале  од  провинција;  у  свакој  провинцији  постојали  су 
муниципији,  поједини  градови  са  окрузима,  који  су  носили  назив  »паги«.  Pagus  је 
термин који се у Средњем веку често сусреће као ознака за административни округ.

Дакле, смањење размера провинција и слабљење улоге њихових намесника био 
је први задатак реформи Диоклецијана и Константина.

Истој  сврси  имало  је  да  служи  и  одвајање  војне  власти  од  цивилне,  што  је 
спроведено углавном на границама Царства. Тамо су постављене посебне војне власти, 
такозвани дуцес. Под Константином у појединим провинцијама и префектурама такође 
су установљене дужности војних старешина (magistri militum).

Организација централне власти. Најзад, ојачана је и организација централне 
власти.  При  двору  је  образован  један  стални  савет,  у  чију  је  надлежност  прешло 
решавање свих  питања у  Царству.  То је  такозвани consistorium principis,  у  коме су 
заседали  највиши  магнати  Царства,  постављени  од  цара.  Заведене  су  и  дужности 
појединих »министара«.  Канцелар своје  врсте,  који  се  звао comes  et  quaestor  sacri 
palatii,  бавио  се  стварањем  нових  закона  и  издавањем  царских  наређења. 
»Министарство« царских имања, на чијем се челу налазио цомес рерум приватарум, 
управљало  је  царском  земљом  и  сваковрсном  царевом  имовином.  »Министар« 
финансија  —  comes  sacrarum largitionum — управљао  је  благајном  Царства.  Најзад, 
постојало је и нека врста »министарства« унутрашњих и спољних послова. Његов шеф 
носио је назив magister officiorum. У његову надлежност спадао је полициски надзор у 
Царству, који је он вршио преко читаве једне организоване мреже шпијуна, са називом 
curiosi.

Бирократија. Организован је бирократски сталеж чиновништва, које је имало да 
служи  као  ослонац  царске  власти.  Служба  у  многобројним  царским  канцеларијама 
отсада је отварала врата за највише положаје за ступање у сталеж сенатора и витезова. 
Израђена  је  специјална  табела  о  ранговима,  у  којој  су  прописани  разни  чинови  и 

20



титуле, од ситног до највишег чиновништва.
На тај начин формирала се бројна бирократија, нови владајући слој у Царству, 

који  се  бавио  примањем  мита  и  директном  пљачком  становништва  и  који  је  сада 
конкурисао  старом  владајућем  слоју  —  крупним  сенаторима,  магнатима-
земљопоседницима; горњи слој те бирократије мало помало се и сам уливао у ту класу 
владајућег крупног земљопоседа и робовског поседа. Уздигнута је на већу висину и 
сама царска власт. Да би цар више импоновао својим поданицима, заведен је раскошан 
церемонијал, цар почиње да се облачи у раскошна одела и ставља на главу дијадему. 
Он узима титулу »dominus« — господар, док се становништво Царства назива његовим 
поданицима — subiecti. Царева личност деификује се и у хришћанству, као раније у 
паганству. Поред бирократије, царска власт добија нов ослонац у хришћанској цркви.

Хришћанска  црква. Од  Константиновог  времена  хришћанство  постаје  најпре 
призната религија на равној нози са паганством (као што је то утврђено Миланским 
едиктом из 313 г.), а затим и једина државна религија. Поглавар цркве био је фактички 
цар.  Под  његовом  контролом  врши  се  управа  црквом  и  сазивају  црквени  сабори. 
Карактер  хришћанске  религије  се  мења.  Од  религије  опозиционарских  класа,  од 
религије »сиромашних, напаћених, робова и одбачених«, хришћанство се претвара у 
религију у чијој црквеној организацији владају богаташи. Уместо ранијег једностраног 
уређења ствара се сад епископални поредак, уздиже се читава јерархија положаја, 
ђакона и презвитера, са епископима на челу. У исто време хришћанска идеологија све 
више постаје идеологија која освештава постојање робовласничког друштва и државне 
централизације. Она тежи за тим да осигура покорност становништва врховној власти. 
Тежећи  да  задржи  револуционисање  народних  маса,  хришћанска  црква  усмерава 
народни покрет у корито погрома пагана (рушење паганских храмова и библиотека, на 
пример,  чувене  Александриске  библиотеке,  крајем  IV  века).  Од  тог  времена 
опозиционарске и револуционарне струје почињу да узимају облик јереси (аријанство, 
несторијанство, донатизам и др.).

Војска. Друго оруђе потчињавања у рукама централне власти јесте војска, којој 
је у Диоклецијановим реформама такође посвећена велика пажња. Најборбенији део 
војске  састојао  се  од  такозваних  comitatenses,  одабраних  одреда  размештених  у 
унутрашњости  земље.  Њихов  главни  задатак  био  је  очевидно  у  томе  да  угушују 
сваковрсне унутрашње покрете, у првом реду револуционарне акције робова и колона, 
које нису престајале. Остали одреди размештени су по пограничним областима, у виду 
наследних  војних  колонизатора  (limitanei).  Најзад,  наместо  укинуте  преторијанске 
гарде, која је раније играла активну улогу у свим унутрашњим превратима, формирани 
су  одреди такозваних  палатини,  који  су  стајали  под  непосредном командом двора. 
Повећани су расходи на војску и појачан број легија, али је у исто време извршено и 
ситњење легија, да би се оне учиниле што покретљивијим и да командно особље не би 
имало у својим рукама сувише власти. Бројно стање легије смањено је од 5 на 2 и 1 
хиљаду људи.

Уједно  расте  у  то  време  и  значај  помоћних  одреда,  који  су  образовани  од 
варвара, тј. од племена друге народности, не-Римљана и не-Грка. Почев од IV века 
Царство  се  од  варвара  брани  углавном  помоћу  одреда  састављених  од  тих  истих 
варвара.

Варвари су примани у војску под следећим условима. С једне стране, они су 
постајали федерати, или савезници, с којима је држава закључивала уговор о давању 
војних  одреда.  Ти  војни.  одреди  распоређивани  су  махом  на  кантоновање  на 
територији  Царства,  с  тим  да  земљопоседник  одвоји  једну  трећину  своје  куће  и 
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трећину својих прихода на издржавање војника који су му упућени на кантоновање 
(едикт царева Аркадија и Хонорија из 398 г.).

Други  облик  војне  службе јесу  они  који  су  се  предали (dedititii).  Са  првима 
(федератима)  склапан  је  уговор  о  савезу,  док  су  други  сматрани  за  побеђене 
непријатеље. Они су добијали парцеле махом у пограничним областима. Из њихових 
редова узимани су војници за помоћне одреде.

Пореске  реформе. У  вези  с  прелазом  читаве  земље  на  односе  натуралне 
привреде морао се дати натурални карактер и читавом државном газдинству. Војска се 
почела  издржавати  од  намирница  које  је  становништво  непосредно  достављало. 
Састављени су  посебни оброци за  војнике (annona),  који  су  се  састојали од хлеба, 
меса, соли, вина, маслиновог уља и сирћета. Исто су тако утврђени посебни оброци и 
за коње. Број  оброка повећавао се заједно са аванзовањем на табели у ранговима. 
Војници су добијали један оброк, док је командно особље добијало велику количину 
таквих јединица оброка.

И  чиновништво  је  преведено  на  натурално  издржавање.  За  њега  су  такође 
утврђени  посебни  оброци  (annonae,  capita),  у  које  је  поред  намирница  спадала 
одређена  количина  одеће,  сребра,  посуђа  и  чак  наложнице.  Уз  то  су  чиновници 
плаћани и у новцу.

Да  би  обезбедио  издржавање  војске  и  чиновништва,  Диоклецијан  је  297  г. 
извршио пореску реформу, по којој је утврђено убирање пореза у натуралном облику. 
Извршен је попис становништва по читавом Царству. Пре тога порез су плаћале само 
провинције,  Италија  је  била  ослобођена  од  пореског  терета;  сада  је  порез  морало 
плаћати читаво становништво Царства, са изузетком само становништва града Рима. 
Заведен је земљишни катастар, попис све земље у Царству, који је вршен сваких пет 
година.  Утврђена  је  посебна  пореска  јединица  —  caput,  и  на  сваки  градски  округ 
разрезиван је одређени број таквих пореских јединица. У Сирији је,  на пример, на 
једну такву пореску јединицу било разрезано 5 југера винограда, или 20 југера зиратне 
земље прве категорије, или 225 маслинових дрвета прве категорије. На стоку за вучу и 
на радну снагу — робове, колоне — такође је разрезиван лични порез. На тај начин се 
та  земљарина комбиновала с  личним порезом на радну снагу.  На терет трговаца и 
занатлија падао је посебан новчани порез (lustras collatio), који је увео цар Константин. 
Састављени  су  спискови,  који  су  за  сваког  трговца  и  занатлију  утврђивали  висину 
пореског  задужења.  За  становништво  Царства  уведене  су  и  разноврсне  дажбине  у 
натури, на пример, давање разних прилога у натури државним магазинима, градња и 
оправка мостова и путева, градња царских двораца.

Карактеристика  позноримског  Царства  код  Енгелса. У  »Пореклу  породице, 
приватног власништва и државе« Енгелс даје следећу карактеристику Римског Царства 
у том периоду.

»Голему људску масу неизмернога подручја држала је на окупу само једна спона: 
римска  држава,  а  та  је  с  временом  постала  њеним  најгорим  непријатељем  и 
тлачитељем. Провинције су уништиле Рим; сам је Рим постао провинциским градом 
попут  осталих  —  привилегиран,  али  више не  влада,  више није  средиште  светскога 
царства,  чак  нити  више  сједиште  царева  и  суцарева,  који  су  столовали  у 
Константинополу,  Триеру,  Милану.  Римска  је  држава  постала  горостасна, 
комплицирана  машина  искључиво  за  исисавање  својих  поданика.  Порези,  државни 
данак  и  подавање сваке  врсте  потискивале  су  потлачене  народне  масе  у  све  већу 
биједу; изнуђивања која су вршили гувернери, порезници и војници повећала су овај 
притисак до неиздржљивости. Дотле је доспјела римска држава са својим свјетским 
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господством: своје право на опстанак она је темељила на држању реда према унутра и 
на заштити од барбара према вани. Али њен је ред био гори од најгорега нереда, а 
барбаре, против којих је, како је тврдила, штитила грађане, ти су грађани очекивали 
као своје спасиоце«.11

Видели смо већ у какав је безизлазан ћорсокак доспео римски свет са својим 
античким ропством. Енгелс каже: »ропство је било економски немогуће, рад слободних 
био је морално жигосан. Једно више није могло, друго још није могло бити темељним 
обликом  друштвене  производње.  Једино  што  је  овдје  могло  помоћи  била  је  само 
потпуна револуција«.12

То је  била  она револуција  робова  која  је  ликвидирала робовласништво.  Како 
каже друг Стаљин »не-Римљани, тј. сви »варвари«, ујединили су се против заједничког 
непријатеља и треснули Рим о тле«.13

Потребно је да се упознамо са оном варварском периферијом која је одиграла 
тако пресудну улогу у пропасти Римског Царства.
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II. СТАРИ КЕЛТИ, ГЕРМАНИ И СЛОВЕНИ

Најстарије  становништво  Европе.  Варварски  свет  с  којим  је  римска  држава 
долазила у додир обухватао је у Западној Европи многобројна племена Келта, Германа 
и Словена, као и племена старијег етничког порекла, која су сачувала своје старинске 
језике  и  друштвени  начин  живота,  племена  која  су  се  формирала  још  пре  појаве 
племена  индоевропске  језичке  структуре  (тј.  Келта,  Германа,  Словена)  у  Западној 
Европи.

Од  тог  староседелачког  становништва  Европе,  које  је  говорило  језицима 
преиндоевропског — јафетског — стадија језичког развитка, данас су сачувани само 
баскички  језици  припиренејског  становништва  данашње  северне  Шпаније  и  јужне 
Француске (Гаскоња). У римско доба становништво: најстаријих племена захватало је 
далеко ширу област. Иберци, чији су потомци данашњи Баски, насељавали су знатан 
део  Шпаније  и  по  свој  прилици  јужне  Галије  (Аквитанију);  у  југоисточној  Галији  и 
суседним областима северне Италије и западних Алпа живела су племена Лигураца, 
која су, судећи по најстаријим вестима, настањивала у рана времена шире територије 
Западне  Европе.  Може  се  претпоставити  да  су  уопште  области  насељене  тим 
настаријим племенима и у римско доба биле далеко шире него што нам о томе казују 
антички књижевни извори.

1. СТАРИ КЕЛТИ

Подручја насељена Келтима. Келти, који су у језичком погледу претстављали 
прелазан стадиј развитка од јафетског система ка индоевропском, живели су пред крај 
Републике  и  у  доба  Римског  Царства,  по  сведочанству  Јулија  Цезара,  у  Галији,  у 
централним областима те земље, у сливовима река Лоаре и Сене, док су југ земље 
заузимали Аквитанци, иберског порекла, а север Белги, чије је етничко порекло било 
нејасно за Грке и Римљане, јер их називају час Келтима, а час Германима. У Шпанији 
су Келти живели у југозападном делу, док је центар земље био насељен племенима 
мешаног  порекла  —  Келтиберцима.  Најзад,  у  Ирској  и  Британији  Келти  су  по  свој 
прилици чинили основну масу становништва, делећи се на многобројна племена. Келти 
су испрва становали и у горњем току река Рајне и Дунава (Хелвети), као и у Бохемији 
(Боји) и земљама које се на њу надовезују,  предузимајући препаде и пресељења у 
суседне области, на пример, у долину реке Поа, на Балканско Полуострво и чак у Малу 
Азију.

Келтска  су  племена,  као  што  можемо  претпостављати,  припадала  двема 
основним  групама:  такозваној  гаелској,  у  коју  се  могу  уврстити  племена  Ирске  и 
Шкотске  и  кимбарској  (бритској)  групи,  којој  су  припадали  Валијци  из  Велса  и 
Корнуелса,  Брити  из  Британије,  као  и  Келти  из  Бретање,  који  су  сачували  свој 
бретонски језик све до данас. Језик Келта остале Галије мало нам је познат.

Келти из Галије у преримско и римско доба. Најбоље су нам познати Келти из 
Галије, захваљујући вестима које нам је о њима дао Јулије Цезар. У доба римског 
освајања  код  Келта  се  запажа  прелаз  од  варварства  на  првобитне  стадије  класног 
друштва, али још са јаким остацима гентилног уређења. Најстарији друштвени облик 
Келта била је родовска општина (заједница), која се дуго времена задржала у неким 
келтским областима,  на  пример,  у  Ирској,  Велсу,  Шкотској  и  делом у  Бретањи.  У 
Галији је првобитна родовска општина средином I века пре наше ере, у доба Јулија 
Цезара, већ почела да се распада. У њој се издваја горњи слој родовско-племенске 
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аристократије, која је, по речима Јулија Цезара, носила назив витезови (equites). Ти 
су  витезови  поседовали  крупније  земљишне  парцеле,  које  су  обрађивали  помоћу 
робова;  осим  тога  они  су  имали  и  велика  стада  стоке.  На  другом  полу  родовске 
општине издвајају се осиромашели људи, које Цезар назива  плебсом. Они ступају у 
зависан однос према крупним земљопоседницима и сточарима,  постајући  амбакти, 
или клијенти. Амбакти често добијају зајам у стоци, плаћају своме господару данак у 
натури  и  сносе  разне  обавезе,  међу  којима  и  војну  обавезу,  улазећи  у  састав 
господареве дружине. Међу амбакте спадали су и дошљаци, који су изгубили везу са 
својим родовским заједницама и који су се настанили на пустом земљишту. Они су 
такође ступали у зависан положај према родовско-племенској аристократији, која је 
стицала све већу власт и утицај у Галији. Око тих вођа келтског друштва почињу да се 
групишу  сталне  дружине,  одане  својим  вођама.  Стварање  таквих  чланова  дружина 
(soldurii), оданих своме вођи, никако није битна особина само германске старине, како 
то тврде буржоаско-националистички немачки историчари.

У келтском друштву аристократија је делила власт са свештеницима, такозваним 
друидима.  Они  су  чинили  посебну  свештеничку  организацију  и  сакупљали  се  на 
нарочите састанке у централној Галији. Поред свештеничких, они су вршили и судске 
функције, решавали разне сукобе који би избили међу појединим племенима.

Келти  су  били  стално  настањени  земљорадници,  иако  је  код  њих  било  јако 
развијено и сточарство. Становали су по селима, окруженим многобројним салашима, и 
имали утврђена уточишта, куда су се склањали приликом напада непријатеља. У тим 
склоништима  постојало  је  и  извесно  стално  становништво,  у  виду  разних  ситних 
занатлија.  По  тим  утврђеним  местима  махом  су  се  настањивали  ковачи,  који  су 
израђивали оружје. Та утврђена места (oppida) била су центри култа, као и примитивне 
трговине, која је у то време била веома слабо развијена.

Стари  Келти  живели  су  у  појединим  племенима,  која  су  чинила  племенске 
савезе,  такозване  »civitates«,  чија  је  међусобна  повезаност  била  још  нестабилна. 
Поједини делови племена, која су у знатној мери још носила родовски карактер, чувала 
су извесну самосталност. На челу савеза племена стајала је скупштина аристократије, 
коју Јулије Цезар назива сенатом. Тај »сенат« бирао је из своје средине функционере, 
цивилне и војне. О првим зачецима државе код Келта сведочи појава сталних државних 
пореза.

Какве  је  размере  достизао  у  том  галском друштву  процес  формирања класа, 
може се судити, на пример, по томе што је вођа Хелвећана Оргеторикс (Хелвеција је 
северна Швајцарска), кога помиње Цезар, имао код себе неких десет хиљада робова и 
других од њега зависних људи. Према томе, газдинство појединих претставника галске 
аристократије  достизало  је  знатне  размере.  Ти  »богаташи«  из  редова  родовске 
аристократије почињу да теже ка неограниченој власти у држави. Развија се социјална 
борба, која делом потсећа на ону својствену старогрчким тиранијама. Запажају се и 
шире државне заједнице разних савеза и племена, са појединим племенима на челу. 
Испрва су хегемонију међу свим келтским племенима имали Арверни, а доцније су се 
између себе борили око хегемоније у Галији Хедуи и Секванци. Ови последњи су чак 
најмили против својих саплеменика германског вођу дружина Ариовиста.

Римско освајање убрзало је процес формирања класа и завршило претварање 
келтског  друштва  у  класично  робовласничко  друштво;  на  тај  се  процес  заправо  и 
сводила  такозвана  »романизација«;  она  се  вршила  особито  интензивно  у  јужнијим 
деловима  Галије,  док  су  се  по  шумовитим пределима  на  северу  још дуго  времена 
задржали примитивнији  друштвени односи  и  старији  и  галски  дијалекти,  који  нису 
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потпали под утицај латинског језика. Галска oppida, утврђена места, претворила су се у 
градове римског типа, са муниципалном самоуправом, и повезала међу собом мрежом 
римских  путева.  Порасла  је  крупна  земљишна  својина,  спојена  са  експлоатацијом 
робова. Пред крај Римског Царства у Галији се, као и у другим провинцијама, развија 
колонат, организују се широке виле — поседи римског типа. Галско становништво меша 
се  са  придошлим  римским,  образујући  гало-романску  народност,  са  посебним 
романским језиком.

Галија  је  у  то  време  пролазила  кроз  исту  кризу  кроз  коју  и  читаво  Римско 
Царство. У њој често избијају крупни устанци робова и зависног сељаштва (багауди). 
Ти устанци, спрежући се с германским освајањима, потресају, а затим, крајем V века, 
и потпуно руше римску власт у Галији.

Келти Британије и Ирске. Вести којима располажемо о Британским Острвима, 
Ирској (старој Хибернији) и Британији (старом Албиону) потичу из времена Александра 
Македонског (IV век пре наше ере). Келтска племена која су настањивала та острва и 
међу којима су најпознатији били Брити већ су знала за употребу гвожђа. У њиховој 
земљи одвајкада је обрађиван калај,  због чега су Феничани та острва у још раније 
време називали »калајним острвима«. Од македонског доба сачуване су оставе новца; 
њихова налазишта омогућују нам да пратимо старински трговачки пут који је водио 
Дунавом,  Рајном,  а  можда  и  Лоаром,  Сеном,  Роном  и  Северним  Морем,  и  који  је 
Македонију везивао са далеким Британски Острвима. Брити су одржавали трговачке 
везе и са Келтима са континента.

За сва келтска племена Британије карактеристичан је родовски поредак у облику 
патријархалног рода, који се обично назива термином клан. Али су се још у доба Јулија 
Цезара  сачували  у  Британији  остаци  ранијег,  материнског  рода;  сачувала  се 
полиандрија, или многомуштво, при чему је више браће имало једну заједничку жену. 
На основу велшких, ирских и шкотских споменика из доцнијег времена Енгелс утврђује 
да »код Келта моногамија у XI веку још нипошто није потиснула брак парова«.15 Жене су 
имале право гласа на народним скупштинама. Код старих Пикта у Шкотској краљевска 
је власт наслеђивана по женској линији.

Код Келта је била развијена земљорадња, али је особито велики значај стекло 
сточарство.  Чак  су  и  казне  за  разне  врста  прекршаја  одређиване  бројем  крава.  У 
земљорадњи је преовлађивао систем остављања земље на угару; притом су велики део 
земље обрађивале родовске организације, по свој прилици читави кланови; један део 
земље дељен је периодично међу појединим газдинствима ради самосталне обраде. 
Још у време Јулија Цезара издвајају се два сталежа, слично ономе што се запажа у 
Галији:  сталеж  свештеника,  сличних  галским  друидима,  и  витезова  —  племенске 
аристократије, која се за разлику од обичних Келта борила обично на колима као стари 
хероји Хомеровог доба.

Освојивши Галију, Јулије Цезар је предузео два похода у Британију (55-54 г. пре 
н. е.). Њега су тамо вукле легендарне вести како се на Британским Острвима не вади 
само калај него и злато. Осим тога, римске су трупе тежиле тамо да би дошле до што 
више робова. Први поход, из 55 г., био је мало успешан, зато је други поход, 54 г., 
крунисан успехом. Однесена је крупна победа над вођом савеза британских племена 
Касивеланом и узети су таоци, после чега се Јулије Цезар вратио на континент.

Од тог времена успостављена је тешња веза између Британије и Галије. Галски 
трговци почели су да чешће посећују Британију. Галски устаници који би претрпели 
15 Ф. Енгелс, Поријекло породице, приватног власништва и државе. Издање »Напријед«, Загреб, 1945, 
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пораз у борби с Јулијем Цезаром често су се спасавали на острва; исто су тако свргнуте 
вође појединих британских племена емигрирале у Галију.

Само римско освајање Британије извршено је за време владе цара Клаудија (43 г. 
н. е.), готово 100 година после походâ Јулија Цезара у Британију. То освајање било је 
диктовано  углавном  интересима  римских  трговаца  и  зеленаша:  у  то  време  многе 
племенске вође у Британији биле су ухваћене у мреже римског зеленашког капитала. 
Али је то освајање још било несигурно. Ускоро после тога, шездесетих година I века, 
долази до крупног устанка британских племена, под предводништвом краљице једног 
од тих племена — Боадицеје или Боудике. Тај устанак, изазван угњетавањем од стране 
римских трговаца и зеленаша, био је угушен, а одмах затим долази до даљег освајања 
Британије.  Особито  велике  успехе  постигли  су  Римљани  у  Британији  за  време 
намесништва  Агриколе,  чију  је  биографију  написао  његов  зет,  чувени  римски 
историчар Тацит. У циљу заштите од северних племена подигнута су два зида, уствари 
две утврђене линије: такозвани Хадријанов бедем и нешто доцније Антонинов бедем.

У  буржоаској  литератури  вођени  су  велики  спорови  око  тога  у  којој  је  мери 
Британија била романизована. Археолошки подаци показују да су само горњи слојеви 
келтског  друштва у Британији примали из Рима високу материјалну културу, док је 
огромна већина доњих слојева тог друштва и даље живела у родовском поретку. Ипак 
су  по  појединим  местима  ницали  римски  логори,  око  којих  су  се  мало  помало 
формирале насеобине трговаца и занатлија и који су се претварали у градове; ширила 
се  мрежа  римских  путева.  Називи  читавог  низа  данашњих  енглеских  градова 
завршавају се на »честер« (на пример Манчестер): реч »честер« потиче од римске речи 
castrum (логор).  Већ  и  само  то  сведочи  да  су,  поред  старинских  градова  келтског 
порекла,  какви  су  на  пример  Лондиниум  (Лондон)  или  Еборакум  (Јорк),  многи  од 
данашњих енглеских градова постали на темељима старинских римских логора. Виле, 
поседи римског типа, које нам откривају археолошка ископавања, биле су врло ретке у 
земљи. Оне су се налазиле углавном на југоистоку. Римски досељеници — трговци, 
чиновници, нарочито војници — претстављали су само, горњи, танак слој британског 
друштва.

Веза између Британије и Римског Царства постепено слаби, нарочито почев од 
краја III и током IV и V века, под утицајем нападâ франачких и саксонских племена са 
континента.  Ради  одбране  Британије  организоване  су  поморске  снаге  и  уведена 
специјална дужност команданта за одбрану »Саксонске обале« (тј. Ламанша). У исто то 
време падају и нови напади са севера — из Шкотске, и са запада — из Ирске.

Повлачење  римских  трупа  са  острва  за  време  борбе  Стилихона  са  Аларихом 
имало је за последицу готово потпуно ишчезавање оног танког слоја римске културе 
који се учврстио у Британији. То је доба такозваног »келтског препорода« у Британији; 
у исто време, то је доба јачања нападâ Скота са севера и Германа (Сакса, Англа, Јита, 
Фриза)  са  континента.  Келти  су  пружали  херојски  отпор.  Из  тог  доба  сачувала  се 
легенда  о  храбром »краљу« Артуру  и  његовим »ритерима округлог  стола«,  који  су 
доцније узети за сиже познатог средњевековног ритерског романа.

Већи део Британије подлегао је ударцима Англо-Сакса; само су запад — Веле, као 
и Шкотска још дуго времена сачували своју самосталност. Келтски родовски поредак и 
специфична  келтска  култура  нарочито  су  се  трајно  задржали  у  Ирској.  Ту  се  чак 
учврстила засебна хришћанска црква, која није признавала над собом власт Рима и која 
се одликовала особеностима култа. Многобројне ирске саге одразиле су легенде Ираца 
о својим старинским херојима.
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2. СТАРИ ГЕРМАНИ

Порекло германских племена. Антички извори називају обично Германима низ 
варварских племена која су становала северно од Дунава све до Скандинавије и од 
Рајне до Висле. Али су првобитно јужне, а можда и западне области, те територије 
биле насељене келтским племенима. Осим тога, побуђује велику сумњу припадност 
Германима многобројних лугиских, или лигиских, племена, која су становала у сливу 
реке Одре и која су ту остала после пресељења такозваних источних Германа (Гота, 
Вандала, Бургунда) из области источно од Елбе; мешајући се са Венедима, који су се 
тамо преселили са истока, крајем такозване »велике сеобе народа«, та су племена 
ударила темељ Западним Словенима (Венди и Лужичани), углавном поелбским (или 
полабским,  од  словенског  назива  Елбе  —  Лаба).  Најстарије  области  у  којима  су 
становала германска племена биле су по свој прилици сливови река Везера и доње и 
средње  Елбе,  полуострво  Јитландија  са  суседним  острвима  и  југоисточни  део 
Скандинавског Полуострва.

На  тој  територији  настањеној  старогерманским племенима  није  током читаве 
историје живела никаква јединствена раса. Становништво старе »Германије« резултат 
је  мешања  неколико  физичких  типова,  који  су  се  и  доцније  укрштавали  с  разним 
другим  етничким  групама  —  Келтима,  Словенима,  Финцима.  Стари  Германи 
претстављали су резултат сложеног укрштања разних етничких и расних типова.

Стари Германи нису водили порекло ни од каквог јединственог прагерманског 
народа, који би са своје стране водио тобоже порекло од некаквог некада јединственог 
»ариског«  пранарода.  Напротив,  развитак  »германских«  народа  (Немаца,  Англо-
Саксонаца и др.) вршио се, као и развитак свих других народа света, уједињавањем 
испрва  одвојених  племена  у  племенске  савезе,  а  доцније  уједињавањем појединих 
племенских  формација  у  народности  и  најзад  у  данашње нације  (тек  са  развитком 
капиталистичких односа).

По новом учењу о језику, које је засновао академик Н. Ј. Мар, сва такозвана 
индоевропска племена и народи, па дакле и германска племена, пролазила су, пре но 
што су се формирала, кроз преиндоевропски стадиј језичког развитка, који је он назвао 
јафетским.  Са  тог  јафетског  стадија  језичког  развитка  сачували  су  се  међу 
становништвом Западне Европе све до данас само језици припиренејског, баскичког 
становништва, живог остатка најстаријег јафетског становништва Западне Европе. Исте 
такве  остатке  језикâ  најстаријег  јафетског  становништва  имамо  данас  на  Кавказу 
(Сванци, Абхажани и друга племена) и на Памиру (Вершици).

Кад посматрамо структуру једног од германских језика — немачког, налазимо у 
њему  око  30%  језичког  састава  који  се  не  може  објаснити  на  основу  самог 
старонемачког језика и који је остатак старијег, преиндоевропског (јафетског) стадија 
развитка тог језика, на шта указује и низ других старијих реликата у том истом језику. 
Према томе, отпада мишљење о посебном »ариском карактеру« индоевропских народа, 
који би пролазили кроз развитак који  тобоже нема ничег заједничког са  развитком 
других народа света.

Разна старогерманска племена формирала су се постепено, укрштањем разних 
расних  и  етничких  творевина;  у  доба  када  су  културнији  народи  антике,  Грци  и 
Римљани, дошли с њима у додир, Германи нису још претстављали никакво јединство. 
То су била појединачна самостална племена и савези племена, који су се састављали и 
растављали, стално ратовали између себе, често мењали своја боравишта, а у мирно 
време нису чували чак ни унутрашње јединство.
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Сама  та  племена  нису  знала  ни  за  једно  име,  заједничко  за  све  њих.  Реч 
»Германи«,  као што је  то  сада  тачно утврђено,  дали  су  тој  групи  племена  њихови 
суседи Келти;  од  њих су  га  узели  и  Римљани и  Грци,  при  чему  грчки  писци  дуго 
времена нису разликовали Германе од Келта, који су с Германима имали заједничко 
јафетско порекло.

Подручја  настањена  старим  Германима. Од  појединих  крупних  племенских 
савеза у доба Јулија Цезара (педесетих година пре н. е.) истицао се свевски војни 
савез, који је обухватао племена настањена дуж река Елбег Мајне, Некара и горње 
Рајне. У свевски савез улазили су Лангобарди, Семнони, Маркомани и Хермундури, као 
и низ ситнијих племена на доњој Рајни и једна група такође ситних племена која су 
становала на обалама Балтичког и Северног Мора, у доцнијем Шлезвиг-Холштајну.

На средњој Рајни истицали су се Сугамбри (или Гамбривији) и Марси, са којима 
су се на истоку граничили Хати, Херусци и друга прирајнска племена. Сва та племена 
стајала су у тесној вези са Белгима с ове стране Рајне; један њихов део селио се на 
леву обалу Рајне.

Северно од доње Рајне, дуж обале Северног Мора, живела су племена Фриза и 
Хаука, а даље, северно од ушћа Лабе и на Јитландском Полуострву — Англи, Сакси, 
Тевтонци, Кимбри и низ ситнијих племена.

Поред свих тих племена,  која  се  могу  обухватити једним називом — Западни 
Германи,  источно од  њих,  дуж река  Одре  и  Висле,  живела  су  племена  такозваних 
Источних Германа — Готи, Вандали, Бургунди, а на северу, у Скандинавији, — племена 
Северних Германа: Свиони (преци данашњих Швеђана), Гаути и други.

Вести о Германима пре Јулија Цезара. Проучавање историје старих Германа 
почећемо од доба Јулија Цезара (средина I века пре н. е.), који у својим »Коментарима 
о галском рату« често описује своје сукобе са разним германским племенима и даје 
карактеристику њиховог друштвеног уређења. Наше раније вести о Германима нису 
потпуне и конкретне, као ни веродостојне. Око 325 г. пре н. е. Питеа из Марсеља први 
пут помиње на »Ћилибарској обали« (Северног Мора) Тевтонце. Око 180 г. пре н. е. 
појављују се на доњем Дунаву Бастарни — племена непознатог етничког порекла, који 
дају најамнике — »прве ландскнехте«, како их назива Енгелс, — за војску македонског 
краља Персеја у његовој борби против Римљана. Најзад, крајем истог тог II века пре н. 
е. у Галију, а затим и северну Италију, упадају однекуд, тобоже са далеког севера, 
Кимбри и  Тевтонци,  разбијају  једну  за  другом неколико  римских  војски,  да  најзад 
претрпе одлучан пораз од стране конзула Марија (102-101 г. пре н. е.). Али су вести о 
свим тим племенима фрагментарне и мало веродостојне. Пређимо на Јулија Цезара.

Друштвено  уређење  у  доба  Јулија  Цезара. Јулије  Цезар  приказује  њему 
савремене  Германе  као  људе  који  живе  у  родовском  поретку,  по  родовским 
земљишним  општинама,  са  ниским  ступњем  земљорадничке.  технике  и  уз 
преовлађивање сточарства. »Земља код њих није подељена у приватну својину — казује 
он о Свевима, — и они не смеју да остају дуже од годину дана на једном месту«. Исто 
то саопштава нам он и о свим Германима: »Нико код њих нема тачно одмереног комада 
поља, нити поседује приватну својину, већ старешине и вође додељују сваке године 
родовима и заједницама рођака земљу, тамо где је и колико је то потребно, па их 
после годину дана натерују да пређу на друго место«.

Код  Германа  запажамо  низак  развитак  производних  снага  у  земљорадњи;  не 
каже узалуд Цезар да се Германи »не баве нарочито радо земљорадњом« (»agriculturae 
non  student«).  То  је  земљорадња  са  гарењем,  везана  за  честе  промене  обрађених 
парцела и за остављање земље под угар. Притом се на нова места морају преносити и 
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сама  обитавалишта,  можда  читава  села  и  у  сваком  случају  поједине  конструкције, 
везане за обраду ораница, које су често мењане. Села су се састојала по свој прилици 
од читавих родова, а земља је обрађивана, као што можемо претпостављати на основу 
речи Јулија Цезара, не у појединачним, индивидуалним породицама, него у крупнијим 
родовским  заједницама,  можда  такозваним  великим  породицама,  тј.  читавим 
задругама.

С родовским поретком. стајало је у тесној вези широко развијено гостопримство 
код старих Германа. Цезар казује да се »код Германа сматра за грех увредити госта, ма 
из каквог им разлога дошли гости, бране их од увреде, сматрају за неприкосновене, 
стављају им на расположење свој дом и деле с њима своју храну«.

Поред примитивне земљорадње са гарењем, код Германа Цезаревог доба било је 
јако развијено сточарство, на шта указује састав хране Германа коју Цезар описује: они 
се  хране  углавном  млеком,  сиром  и  месом,  далеко  мање  хлебом.  Много  времена 
посвећују Германи и лову.

Све  то  ствара  велику  покретљивост  становништва,  које  лако  напушта  своја 
станишта у случају ратне опасности. Цезар често описује како су за време његових 
похода преко Рајне најближа германска племена напуштала своја станишта и одлазила 
у  најудаљеније  пределе,  кријући  по  шумама  своје  ближње  и  своју  имовину  и 
отежавајући тиме Римљанима ратне операције. Али су ипак Германи, који су се бавили 
углавном  сточарством  и  делом  земљорадњом,  били  релативно  стално  настањена 
племена,  градили  (премда  несавршене)  куће,  распоређене  у  села  (vicus),  и  имали 
стална  утврђена  места  (oppida),  куда  су  се  склањали са  стоком за  време ситнијих 
ратних сукоба.

Ти су сукоби били по свој прилици прилично чести. Цезар казује: »разбојнички 
препади, ако се врше ван граница самог племена, не сматрају се за срамоту и истичу 
се као средство за вежбање омладине и спречавање нерада«. Не вели он узалуд за 
Сугамбре да су »одгајени у рату и пљачкама«. Ево како рељефно описује Јулије Цезар 
сакупљање  појединачних,  приватних  одреда  од  стране  старешина,  у  циљу  вршења 
таквих  препада:  »Када  когод  од  вођа  буде  на  народној  скупштини  извикан  за 
предводника и позове људе да пођу за њим, устају они који одобравају и подухват и 
вођу, и обећавају своју помоћ, поздрављени од свију; они од њих који затим не би 
пошли за вођом сматрају се за дезертере и издајице, и губе доцније свако поверење«.

Родовски поредак Германа који описује Цезар обележен је отсуством друштвених 
класа. Цезар изрично каже да код њих постоји социјална једнакост: »Свако види да је у 
имовинском погледу раван најмоћнијим људима«. По његовим речима, код Германа 
због  отсуства  приватне  својине  на  земљу  »нема  страсти  за  ширењем  приватних 
земљишних поседа, услед које јачи обично протерују са својих поседа слабије; код 
њих нема ни страсти за новцем, која рађа партије и сукобе«. Несумњиво је да се иза 
ових Цезарових моралних поука крију реалне особености родовског друштва, које је он 
запазио. Цезар указује и на то да је код Германа слабо развијена трговина, која се 
своди само на продају опљачканог и ратног плена.

У Цезарово време Германи нису претстављали никакво чврсто јединство. Чак ни 
појединачна племена »нису у мирна времена имала никакве опште управне власти«; 
сваки одељак племена, који је носио очевидно карактер крупне родовске организације, 
имао је своје посебне вође, а то су биле родовске старешине (maiores natu); њихова је 
функција,  по  Цезаровим  речима,  била  чисто  судска.  Врховна  власт  припадала  је 
народној  скупштини.  Само за  време рата биране су војне старешине које су  имале 
право да кажњавају смрћу.
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Свевски  савез  племена. У  Цезарово  доба  међу  свим германским племенима 
особито су се истицали Свеви. Он их назива најбројнијим и најратоборнијим од свих 
Германа. Тај назив обухватао је читав низ племена: Маркомане, Хермундуре, Кваде, 
Семноне,  Лангобарде  и  друга  ситнија  племена.  Сва  та  племена  становала  су  дуж 
важних речних путева тога доба: дуж Лабе и делом Одре, која је својим горњим током 
повезана с притокама горњег Дунава, а делом и близу горње Рајне. У Цезарово доба 
свевска племена почињу да се  удружују у војне савезе,  да развијају  против својих 
суседа  појачану  војну  делатност,  да  шаљу  поједине  војне  одреде  чак  у  удаљенију 
Галију.  Притом су  Свеви  неке  од својих  суседа потисли  са  места  њихових  сталних 
станишта; друге су покоравали и натеривали да им плаћају сталан данак. Најзад, нека 
племена била су принуђена да ступе са Свевима у војни савез, обавезујући се да ће им 
давати помоћне војне одреде. У Цезарово доба свевски војни савез стекао је такву 
снагу  да  су  Свеви у  Цезаровим очима често заклањали собом све  остале Германе, 
служили му као узор и пример за описивање Германа уопште. Још приликом прве своје 
појаве у Галији, 58 г. пре н. е., морао је Цезар да се сукоби с германским војним 
снагама на чијем су челу стајали Свеви.

Ариовист. То је првобитно био одред најамника, по речима Гала, свега неких 15 
хиљада људи, под предводништвом Свева Ариовиста, кога су галска племена Секванци 
и Арверни позвали да им пружи помоћ (и прими за то плату) у њиховом рату с једним 
другим галским племеном, Хедуима. И ми овде можемо применити Енгелсове речи да 
је »плаћеништво (систем најамника — Прев.) срамота и проклетство Немаца постојало 
већ овде у првом заметку«.16 Мало помало те су германске снаге попуњаване одредима 
разних германских племена и нарасле су у време кад је Цезар дошао у Галију на неких 
120  хиљада  људи;  уз  то  су  стално  притицале  нове  војне  снаге.  Германи су  најпре 
добили  од  својих  изнајмљивача  Секванаца  једну  трећину  њихове  територије  да  је 
населе. Пошто су однели победу над противницима Секванаца Хедуима, Ариовистови 
Германи су Хедуе претворили у своје дажбенике и узели од њих таоце, а затим је 
Ариовист, ојачавши и заузевши својим гарнизонима утврђена места Секванаца и узевши 
и од њих таоце, почео да захтева још једну трећину земљишта. У време Цезаревог 
конзулата (59 г. пре н. е.) Ариовист је већ имао такав утицај да га је римски сенат 
признао за краља и пријатеља римског народа, давши му богате поклоне. Отпочевши 
освајање Галије, Цезар се морао сукобити са Ариовистом, који је већ постао опасан по 
Рим.  У  одлучној  битки  Ариовист  је  био  потучен,  а  остаци  његових  војних  снага 
пребегли су преко Рајне. То је био први покушај германских одреда да оснују неку 
врсту доцнијих варварских краљевина; те ће се краљевине образовати на римском тлу, 
али тада на вишој економској бази, после »велике сеобе народа«.

Германи  у  доба  Тацита.  Аграрно  уређење. Око  150  година  деле  Германе 
Цезаровог доба од Германа које нам описује Тацит у својој »Германији« (крај и века н. 
е.). За то време они су знатно коракнули напред у свом развитку.

Германи су се сад већ трајније настанили. Земљорадња је стекла већи значај у 
њиховом животу, иако је стока, које је код њих било у изобиљу, и даље главна врста 
богатства; лов је већ сасвим потиснут у задњи план. Оре се, као уосталом и у време 
Цезара, помоћу плуга са воловском запрегом. Али док Цезар говори о промени земље 
сваке године и преношењу у вези с тим и обитавалишта, дотле Тацит истиче да се 
оранице,  смењују  редом после  неколико година,  што стоји  у  вези са  већ чвршћом 
настањеношћу.  Германи живе у  сталним селима;  притом су  им куће  разбацане 6ез 
16 Ф. Енгелс, Поријекло породице, приватног власништва и државе. Издање »Напријед«, Загреб, 1945, 
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икаквог реда, окружене свака својим салашем. Германи тада још нису знали за право 
воћарство и повртарство. Од јечма и пшенице већ су умели да праве нешто налик на 
пиво.

Као и у Цезарово доба, код Германа се још није била развила приватна својина 
на земљу. Ево како Тацит описује аграрно уређење код њему савремених Германа: 
»Земљу, у зависности од броја земљорадника, заузимају сви скупа редом, а затим је 
деле између себе по достојанству; подела је олакшана пространошћу поља. Ораница се 
мења после неколико година и остаје им сувишног земљишта«.

Нема сумње да ту Тацит описује село настањено сродницима. Управо такво село 
указује се пред нама у Тацитовом казивању о томе како муж кажњава жену ухваћену у 
неверству: голу, ошишане косе, истерује је он из куће и пред рођацима гони шибом 
кроз  читаво  село.  О  истом  таквом родовском  карактеру  насеља  сведочи  и  широко 
гостопримство, које се сачувало у пуној снази, као и у Цезарово доба: »Одрећи било 
коме смртном уточиште, сматрају за грех, свако га прима и угошћује оним што има. 
Кад тога нестане, домаћин ће га упутити где ће наћи гостопримство и отпратити га 
тамо; они без позива улазе у прву кућу. Ништа не мари: примају их с подједнаком 
предусретљивошћу«.  Очигледно,  такво  колективно  гостопримство,  неограничено  на 
оквире  појединачне  куће,  сведочи  о  првобитном  становању  Германа  у  сеоским 
родовским групама које воде заједничко газдинство.

Археологија нам такође пружа неке податке у прилог сеоске и родовске општине. 
При ископавањима појединих насеља нађене су одвојено од кућа хлебне пећи, које су 
очевидно биле заједничке. Осим тога, покрај кућа нигде се не наилази на просторије за 
стоку, што указује на то да је стока колективно гајена у сеоском стаду. Такозване куће 
»са  стубовима«,  које  имају  прилично  крупне  димензије,  такође  указују  на  кућне 
заједнице, на становање у великим породицама које воде заједничко газдинство.

О начину експлоатације земље у таквом родовском селу управо се и говори у 
напред наведеном фрагменту из 26 главе Тацитове »Германије«. Ту се описује угарни 
систем земљорадње. Ораница се мења сваких неколико година (arva per annos mutant); 
притом је узима на обраду читаво село (ab universis) у зависности од броја радних руку 
(pro numero cultorum); и то се заузима по извесном реду (invicem) једна земљишна 
површина  за  другом,  а  преостала  земља  ставља  се  под  угар.  Земља  која  ће  се 
привремено  обрадити  дели  се  међу  појединим  газдинствима,  вероватно,  великим 
породицама,  задругама,  у  складу  с  продукционим  могућностима  сваког  појединог 
газдинства (secundum dignationem); притом су породице племенских вођа, разуме се, 
биле јаче у привредном погледу.

Родовски поредак. О томе да су родовски односи били на снази још у Тацитово 
доба  сведочи  нам  низ  његових  описа,  из  којих  се  види  да  је  читав  живот  једног 
Германа  протицао  уствари  у  средини  његових  сродника  (propinqui)  и  родовске 
организације (propinquitas).

У битки Германи се сврставају за борбу по родовским организацијама; њихови 
коњички  одреди  и  пешадиске  колоне,  поређане  у  облику  клина,  састоје  се  из 
породичних и родовских заједница (familiae et propinquitates). Описујући борбу између 
двојице вођа Херуска, Арминија и Сегеста, Тацит нам у својим »Аналима« приказује 
овог  последњег као старешину  не  само дружине него и  родовских  заједница датог 
племена.  У  присуству  рођака  прима  се  на  народној  скупштини  младић  у  број 
пуноправних војника датог племена. За Германа је обавезно да прима на себе заваду и 
пријатељство свога оца или својих рођака. Код плаћања одмазде за убиство накнаду 
добија читава кућна заједница (universa domus); рођаци добијају део казне и за ситније 
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преступе. У присуству сродника врши се склапање бракова и исплата мираза; сродници 
присуствују,  као што смо видели, и при кажњавању неверне жене од стране њеног 
мужа.  »Уколико је  више ближих и  даљих рођака,  утолико је  више цењена  старост 
једног Германа« — пише Тапит.

Као  општи  термин  за  ознаку  речи  »род«  код  старих  Германа,  која  одговара 
грчком genos и латинском gens, служила је готска реч kuni, средњо- и горњо-немачки 
künne. Како истиче Енгелс, та околност да од истог корена потиче и реч »жена« — 
готски qvino, староскандинавски kona, kuna (као год и грчко gyné, словенско žena), 
указује на трагове првобитног матријархата.17 Иако је у Тацитово време матријархат 
већ био смењен патријархатом,  ипак нам Тацит  истиче као реликт  да и  у  то  доба 
»сестрин син ужива код свога ујака исту част коју и код оца; неки чак ту врсту крвне 
везе сматрају тешњом и светијом, и код тражења талаца пре бирају управо њу«. Траг 
ранијег матријархата претставља и особито поштовање жене код Германа; они сматрају 
да жене имају у себи нешто свето и пророчанско, и зато не одбацују њихове савете и 
не пренебрегавају њихова пророчанства; од уговора који се склапају међу државама 
најреалнији се показују они који су поткрепљени давањем у залог угледних девојака.

Из средине сродника издваја се родовска аристократија, сад већ у већој мери 
неголи у Цезарово доба.

Све германске вође (principes, reges) које се пред нама појављују у Тацитовим 
делима  увек  се  карактеришу  као  претставници  те  родовске  аристократије. 
Старогерманска  родовска  аристократија  Тацитовог  доба  претставља  скуп 
аристократских родова који стоје на челу појединих родовских пододељака племена и 
из њихове средине бирају се племенске и родовске старешине и војсковође. Зато су 
особити углед и нарочите заслуге предака могле осигурати звање вође (princeps)  и 
каквом  младићу.  И  ма  да  се  вође  бирају  на  народним  скупштинама  племена  или 
појединих његових делова (gau, pagus), ипак је круг избора ограничен на постојеће 
чланове аристократских породица које  стоје на челу племена и њихових родовских 
организација.  У  оним  племенима  у  којима  се  већ  у  Тацитово  доба  запажа  стална 
краљевска  власт,  краљеви  се  такође  бирају  из  средине  одређене  аристократске 
породице.  Зато  се  племе налазило  у  великој  тешкоћи  када  би  услед,  непрекидних 
ратова изумрли претставници родовско-племенске аристократије. Тацит казује да су се 
управо у таквој тешкоћи нашли Херусци, који су на крају крајева морали да за краља 
приме једног живог потомка »краљевског рода«, Италика, и поред тога што је овај 
живео у Риму, далеко од свога племена, и већ у великој мери потпао под утицај римске 
културе.

Издвајање  родовске  аристократије  изнад  обичних  чланова  племена  (ingenui, 
vulgus, plebs) допринео је у Тацитово доба и развитак дружинских односа. Док су се у 
Цезарово  време код  Германа  стварала  само приватна,  привремена  удружења,  ради 
вођења рата  о  свом трошку  и  ризику,  дотле  се  сада  око прослављених војсковођа 
окупљају  ратоборни  елементи  племена  у  сталне  дружине.  Вође  које  се  истичу 
бројношћу и храброшћу својих дружина постају чувене и славне не само у оквирима 
свога  сопственог  племена  него  и  код  суседних  племена;  њима  долазе  посланства, 
доносе им се дарови, и већ сама њихова слава често решава исход рата. Али се такве 
дружине могу издржавати и снабдевати оружјем само на рачун пљачке суседа и помоћу 
ратова. Зато, ако неко племе живи дуго времена у миру са суседима, многи угледни 
младићи, каже Тацит, одлазе у саставу читавих дружина оним туђим племенима која у 
17 Ф. Енгелс, Поријекло породице, приватног власништва и државе. Издање »Напријед«, Загреб, 1945, 
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то време воде било какав рат.
Други моменат који је допринео уздизању родовске аристократије јесте почетак 

процеса заметања класа код Германа, образовање ропства. Тацит овако описује главни 
облик ропства код Германа. »Остале робове — вели он — они не употребљавају онако 
као  што  то  ми  чинимо (тј.  Римљани  I  в.  н.  е.),  распоређујући  их  у  газдинству  на 
поједине дужности: сваки роб има своју кућу и своје пенате, а господар разрезује на 
њега, као на колона, одређену количину жита, или ситне стоке, или одеће, и роб само 
то и има да извршује; остале обавезе у кући сносе жена и деца«. Пред нама је облик 
ропства који веома потсећа на примитивне облике ропства у старој Грчкој, премда на 
вишем стадију друштвеног развитка; у Спарти — на хелоте, на Криту — робове клероте, 
у Тесалији — пенесте. Уздизању аристократије допринело је и концентрисање у једним 
рукама крупнијих стада стоке, те једине и Германима најпријатније врсте богатства, по 
Тацитовим речима. Гомилање робова и стоке у рукама појединих породица управо је и 
издвајало  те  породице  из  остале  родовске  масе,  обезбеђивало  им  власт  у  роду  и 
племену, натеривало остале да вође бирају искључиво из њихових редова и издвајало 
те  породице  у  засебан  сталан  слој  родовско-племенске  аристократије  (nobiles, 
proceres,  primores  gentis).  Претставници  те  аристократије,  окружени  војним 
дружинама,  поседујући  робове  и  велика  стада  стоке,  одвајали  су  се  сад  већ  и 
префињеним  захтевима  у  погледу  одевања  и  начина  живота.  У  исто  време,  по 
Тацитовим  речима,  код  германских  племена  постојао  је  обичај  да  се  вођама 
добровољно доносе на дар крупна стока или земљораднички производи; то се прима 
као почасни дар, али у исто време служи. и за задовољавање потреба. Поменућемо уз 
то,  по  Тацитовом  казивању,  да  се  вође  дружина  морају  стално  бавити  ратом  или 
пљачком, да би могли издржавати своје дружине. Очевидно да претставници родовско-
племенске аристократије још нису имали довољно прихода од сопственог газдинства за 
задовољавање све сложенијих потреба, изазваних током друштвеног развитка.

Лично газдинство родовско-племенске аристократије није достигло, очевидно, 
неке нарочите крупне размере у поређењу са просечним члановима племена. Отсуство 
или  незнатан  број  кућних  робова  такође  сведочи  о  скромним  размерама  личног 
газдинства аристократије; у  том газдинству све су послове обављали сами чланови 
породице. У прилог томе говоре и подаци археологије. Гробови ископани у великом 
броју сведоче о слабом развитку имовинске диференцијације; чак се ни најбогатији 
гробови не могу ни издалека мерити, на пример, са гробовима код Скита. Гробови вођа 
и  њихових  дружина  истичу  се  једино  присуством  мачева,  док  је  редовно  оружје 
обичног Германа, према археолошким подацима, било копље. Одбранбено оружје био 
је дрвени штит. Због невеликих размера личног газдинства чак и аристократа, утолико 
су већи значај у току стицања богатства играли код Германа ратови и пљачке. »Рат и 
организација за рат сада су постале нормалне функције народнога живота... Рат који се 
прије водио само за освету због пресизања, или за проширење подручја које је постало 
недовољно, сада се води напросто због отимачине, постаје сталном граном привреде«18 

— каже Енгелс, карактеришући тај стадиј друштвеног развитка. Такво стање сталног 
рата показало се веома корисним по Римљане, јер је слабило Германе. »Нека код тих 
племена никад не нестане међусобне омразе!« — пише Тацит.

Политичка  организација  германских  племена. Такво  друштвено  уређење 
почело је стварати у политичком погледу »војну демократију« (Енгелс). Врховна власт 
припадала  је  народној  скупштини,  која  се  састојала  од  свих  пуноправних  чланова 
18 Ф. Енгелс, Поријекло породице, приватног власништва и државе. Издање »Напријед«, Загреб, 1945, 
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племена  или  његових  делова;  чланови  скупштине  скупљали  су  се  наоружани.  Тим 
скупштинама руководили су свештеници. Вође су износиле предлоге и држале говоре; 
ако се изречено мишљење не би свиђало присутнима, они су га одбацивали бучним 
жагором, а ако се свиђало, одобравали су машући копљима. На таквим скупштинама 
вршена су и суђења, као и избори вођа читавог племена и појединих његових делова. 
Ови  последњи  су  руководили  судским  претресима  на  окружним  народним 
скупштинама,  при  чему  је  казну  плаћала  обично  читава  родовска  организација 
осуђенога.

Сва важнија питања која су претресана на народној  скупштини разматрана су 
претходно  на  скупштини  окружних  старешина  и  других  вођа;  мање  важна  питања 
коначно су решавана на таквим скупштинама старешина.

На  челу  читавих  племена  стајали  су  посебни  племенски  главари  (principes 
civitatis),  понекад  краљеви  (reges),  који  су  вршили  уједно  функције  старешина  и 
војсковође. Обично су пак поред родовских старешина биране и посебне војне вође 
(duces); при избору ових последњих није се полазило толико од принципа родовских 
односа, колико од личних војничких квалитета.

Краљевска власт, која се појавила код читавог низа племена на основу војне 
команде, била је ипак ограничена, налазећи се у зависности и од већа старешина и од 
народне скупштине. Сваки покушај да се ојача краљевска власт обично је доводио до 
сукоба са тим органима родовског друштва.

Код племена код којих се уздигла краљевска власт запажа се извесно племенско 
јединство,  нарочито  за  време  рата.  Код  оних  племена  код  којих  још  није  било 
краљевске власти тог јединства често уопште није било; поједини делови племена са 
појединим вођама на челу могли су водити самосталну спољну и унутрашњу политику, 
устајући понекад с оружјем у руци једни против других. Тако су се у племену Херуска 
дешавали чести раздори између појединих вођа, који су стајали на челу разних делова 
племена, на пример, између Арминија и Сегеста, од којих се први борио против Рима, а 
други био римски савезник.

Разлике  у  ступњу  развитка  појединих  племена. Такво  је  било  уређење 
старогерманског друштва,  које је у  Тацитово доба пролазило кроз последњи стадиј 
родовског друштва, или варварства, како каже Енгелс.19 Али су се код неких племена 
запажале  и  извесне  особености  у  њиховом  друштвеном  развитку.  Нека  германска 
племена,  особито  она  која  су  се  насељавала  на  римској  територији  с  положајем 
поданика Царства (на пример, Батавци и Убијци),  отишла су нешто даље у погледу 
приватне  својине  и  имовинске  диференцијације.  Њихове  вође,  које  су  сада  често 
ступале  у  римску  војну  службу,  стицале  су  себи  крупније  земљишне  поседе,  који 
потсећају на римске виле. Такав је био, на пример, један од вођа батавског устанка из 
70 г. — Цивилис.

Али  поред  племена  код  којих  се  запажа  већи  развитак  приватне  својине  на 
земљу и нешто већа имовинска диференцијација, која је доводила до заметања класа, 
морамо истаћи на другом, супротном полу племена која су се налазила испод општег 
ступња друштвеног развитка који су Германи већ били достигли. Такво је, на пример, 
приморско племе Хаука, који су живели на обали Северног Мора, близу ушћа Емса и на 
суседним острвима. У својој  »Историји  природе« Плиније  нам описује  те Хауке као 
веома примитивно племе, које живи од риболова, не зна за земљорадњу ни сточарство, 
па чак ни за лов. Њихова обитавалишта потсећају на сојенице, условљене периодичним 
19 Ф. Енгелс, Поријекло породице, приватног власништва и државе. Издање »Напријед«, Загреб, 1945, 

стр. 24.

35



морским плимама; пију само кишницу, коју скупљају у нарочитим јамама; као гориво 
служи им тресет,  који  они ваде.  И Тацит говори о тим приморским Хауцима као о 
поморским гусарима, који пљачкају обале северне Галије.

Германи  и  Рим.  Римска  освајања  у  Германији. После  Цезаровог  освајања 
Галије Германи су постали непосредни суседи Рима, вршећи честе нападе на Галију. 
Посинак  цара  Августа  Друз  (12-9  г.  пре  н.  е.),  доцније  цар  Тиберије  и  његове 
војсковође (8 г. пре н. е. — 6 г. н. е.) предузели су неколико похода преко Рајне и 
покорили низ германских племена с оне стране Рајне, тако да је Германија све до Лабе 
сматрана  већ  за  римску  провинцију.  На  освојеној  територији  Римљани су  оснивали 
тврђаве, родовска аристократија појединих германских племена почела је да ступа у 
римску службу. У Келну, граду Убијаца, заведен је царски култ, којим је руководио 
германски свештеник.

Али је 9 г. н. е. власт Рима преко Рајне била срушена једним ударцем. Нови 
намесник Германије Публије Квинтилије Вар почео је да међу германским племенима 
заводи римску администрацију,  туђу њиховом родовском поретку,  и римске судове. 
Букнуо је устанак, под хегемонијом Херуска и са Арминијем на челу. Овај се раније 
налазио  у  римској  служби  и  имао  титулу  римског  витеза.  Захваљујући  вештој 
Арминијевој тактици Вар је заједно са три легије и са помоћним трупама упао у клопку 
у  Теутобуршкој  Шуми;  готово  читава  римска  војска  била  је  уништена,  а  сам  Вар 
извршио је самоубиство.

Од тог  времена  граница  између  Рима  и  Германије  постала  је  Рајна;  само  су 
племена на морској обали — Батавци, Фризи и Хауци — привремено остали под влашћу 
Рима. Чак ни Германикови успешни походи преко Рајне нису могли да ту успоставе 
римску власт. Освајачка политика замењена је одбранбеном. Од Рајне, код данашњег 
Кобленца,  до  Дунава,  код  данашњег  Регенсбурга,  подигнута  је  линија  утврђења, 
такозвани римски бедем, limes Romanus. Сва та линија састојала се од рова са оградом 
од коља и била испресецана појединим утврђењима и војним положајима, спојеним 
између себе војним путевима; у позадини се протезала линија великих војних логора, 
углавном дуж Рајне. Главни узрок за прелаз Рима од освајачке политике на одбранбену 
лежао је  у  унутрашњој  крупној  промени саме римске  војске.  Слободног  сељаштва, 
основице некадашњих римских легија, сада је готово сасвим нестало. У војсци која је 
Рим бранила  од  варвара  све  већи  значај  стицали  су  помоћни  одреди,  регрутовани 
великим делом из редова истих тих варвара. Некадашња тактика и стратегија све су 
више опадале. Војска је била способна само за одбрану граница.

Мирољубиви односи између Германа и Рима. Један део германских племена 
ступао је  у  мирољубиве односе с  Римом, потпадајући под утицај  више културе.  На 
доњој  Рајни,  у  земљи  Убијаца,  основана  је  римска  колонија  —  Colonia  Agrippina 
(данашњи Келн), која је постала центар трговачких веза са Германима преко Рајне. На 
Дунаву  успостављене  су  трговачке  везе  са  Хермундурима;  ту  је  центар  тих  односа 
постала  римска  колонија  Augusta  Vindelicorum  (данашњи  Аугсбург).  Римски  трговци 
допирали су до престонице краља Маробода. Нека племена склапала су са Римљанима 
савезе, друга су чак добијала од Рима своје краљеве (на пример, Херусци). Поједини 
Германи, понекад и читаве дружине, ступају у службу Рима. Германи заробљени за 
време ратова обрађују као робови и колони царску земљу римске аристократије. Мало 
помало, све више германских елемената продире у римско друштво.

Устанак Цивилиса и Маркомански рат. 69-70 г.  избио је  устанак Батаваца и 
Канинефата,  под предводништвом Цивилиса.  Њима су  се  придружили Фризи,  Хати, 
Тенктери, Бруктери, међу којима је крупну улогу играла пророчица Веледа. У то време 
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водио се рат између двојице претендената на царски престо, Вителија и Веспазијана; 
римске трупе које су подржавале Веспазијана у Галији узеле су учешћа у устанку. Осим 
тога  дигла су  се  и  нека галска племена,  чије  су  вође желеле да оснују  независно 
»галско царство«. После привременог успеха они су били побеђени.

После  тог  устанка  протекло  је  неких  сто  година  у  релативном  миру,  све  до 
такозваног  Маркоманског  рата  (165—180  г.),  када  је  за  време  владе  цара  Марка 
Аурелија  германско  племе  Маркомана,  заједно  с  другим  германским,  сарматским, 
аланским и трачким племенима (укупно неких 18 племена), упало у подунавске римске 
провинције,  а  поједини  одреди  продрли  чак  на  територију  саме  Италије,  успут  је 
пустошећи.

Маркомански рат био је уствари предигра за доцнију »велику сеобу народа«.
Религија  старих  Германа. Религија  старих  Германа  научно  је  веома  мало 

испитана.  Раширена  буржоаска  »расистичка«  концепција  старогерманске  религије 
ставља у основу њеног развитка увек исти пранарод (аријевце), који је имао не само 
посебан, њему својствен прајезик, из кога су се доцније тобож развили сви познати 
индоевропски  језици,  него  и  посебну,  њему  својствену  прарелигију,  из  које  су  се 
тобоже развиле  све  познате  религије  индогерманских  народа,  па  дакле  и  религија 
старих  Германа.  Међутим,  религија,  као  и  свака  идеологија,  пролазила  је  у  свом 
развитку код сваког појединог народа кроз стадије опште свим тим народима, стадије 
који  одговарају  одређеним  стадијима  друштвеног  развитка  кроз  које  пролазе  сви 
народи на свету. Првобитно религије и култови појединих родовских група и племена, 
затим религије и култови племенских савеза и најзад религије разних крупних народа и 
нација, које су често заједничке за читаве њихове групе, — све те религиске претставе 
и  културе  одражавале  су  у  свом  развитку  поступне  етапе  развитка  матријархата  и 
патријархата, периода античког ропства, феудализма и капитализма, да најзад ишчезну 
заједно са ликвидацијом експлоатације једног човека од стране другог и са изградњом 
комунистичког друштва.

Према томе, не првобитно јединство већ мноштво локалних култова и верских 
система — то је полазна тачка историје религије код појединих племена и народа.

Она  религија  која  се  обично  приказује  као религија  старих  Германа  одржава 
верске претставе доцнијег периода, које су се формирале у Скандинавији и на Исланду 
тек у раздобљу од XI до XIII века н. е. и које су нам сачуване у легендама »Еде«; те 
претставе носе на себи печат доба формирања феудалних класних односа на северу и 
чак трагове утицаја хришћанства. У тим верским назорима старих Скандинаваца дошао 
је до израза вишевековни сакупљачки и систематизаторски рад многобројних народних 
приповедача-скалда, који су настојали да доведу у склад хетерогене верске претставе 
разних племена и њихових савеза, да створе јерархију богова, са врховним божанством 
Одином (Воданом)  на  челу.  Према  томе,  о  тим  верским претставама  Скандинаваца 
треба говорити у глави о раној историји Скандинавије.

Што се тиче верских назора германских племена у доба Цезара и Тацита, наши 
подаци о њима крајње су оскудни.

Јулије  Цезар  тврдио  је  да  Германи  нису  имали  свештеника  сличних  галским 
друидима, већ да су као богове поштовали само природне силе: сунце, ватру и месец; 
зато су код њих постојале пророчице, које су гатањем помоћу специјалних штапића 
прорицале евентуалан исход битке.

Конкретније податке о старогерманској  религији имамо у Тацитовим вестима. 
Код Германа су  у  то доба већ постојали свештеници и храмови,  као и света  места 
посвећена боговима (нарочито свети гајеви),  а  такође и  ликовне претставе богова. 
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Очевидно,  адорација  природних  сила  добија  већ  антропоморфан  карактер.  Велику 
улогу и даље играју пророчице, које чак утичу на међународне односе, као што је то, 
на пример, био случај са напред поменутом пророчицом Веледом. Поједине пророчице 
путовале су у Рим у дипломатске сврхе, биле претстављане цару, добијале дарове, па 
се затим враћале у отаџбину. Широко је било развијено приношење људских жртви, 
нарочито заробљеника, у част врховних богова.

Свако племе имало је своје верске култове, али сада велики значај стичу култови 
читавих племенских савеза. Такав култ био је познат, на пример, код свевског савеза 
племена око Лабе, чији су се претставници сакупљали у светом гају племена Семнона и 
ту вршили култ приношења људских жртава. Други такав култ био је познат на северу, 
код низа ситних племена која су живела у јужном делу Јитландског Полуострва. На 
једном од острва Балтичког Мора постојао је свети гај посвећен богињи Нертус, мајци-
земљи; ту су се налазила богињина света кола. У извесно време та су кола, у која су 
биле упрегнуте јунице и која су од непосвећених била заклоњена застором, обилазила 
племена, која су се клањала богињи, и онда су свуда наступали велики празници у част 
богињине посете.

У то време запажају се и покушаји састављања генеалогије богова, прародитеља 
појединих  племена.  Тацит  казује  да  су  Германи  замишљали  да  три  главне  групе 
западногерманских племена —  Ингевони,  Истевони и  Херминони — воде порекло од 
три сина прачовека Мана, сина бога Туисто (или Теута — отуда Тевтонци и данашњи 
Deutschen, или Teutschen),  кога је родила врховна богиња — мајка-земља. Али су у 
Тацитово доба постојали и  други покушаји  сличних генеалогија,  који  су тежили да 
образложе порекло и других племена.

У то доба сачувала су се код појединих племена и засебна племенска врховна 
божанства и најстарији култови врховној богињи — мајци-земљи, који потичу још из 
времена  матријархата.  Мало помало  те  старинске  култове  смењују  култови  мушких 
врховних божанстава, која персонификују небо, сунце и природне силе с њима у вези. 
Антички писци упоређивали су та мушка божанства с римским боговима — Меркуром, 
Марсом, Херкулом и Вулканом. Та мушка божанства позната су доцније под разним 
именима: код Свева поштован је бог Циу, код Бавараца (потомака старих Маркомана), 
као год и код Херуска, — бог Ер (Еор или Херу), код групе херминонских племена — 
Ирмин (Хермин или Хермун, као и код Хермундура),  код северних племена — Один 
(Водан).

Поред врховних божанстава, поштовање природних сила стајало је у вези и са 
култом мноштва богова, многобројних духова, добрих и злих, који живе под земљом у 
облику патуљака и баве се обрадом метала, или злих џинова, који воде сталну борбу са 
светлим  божанствима;  најзад,  у  облику  разних  нижих  духова  светлости  —  елфâ. 
Сачували су се остаци тотемизма, везани за претставу о претварању богова у разне 
животиње и за посвећивање боговима низа животиња. Најзад, постојало је и веровање 
у  загробни  живот  и  култ  мртвих,  који  је  налазио  свог  израза  у  погребним 
церемонијама.

3. СТАРИ СЛОВЕНИ

Порекло  словенских  племена. Питање  порекла  словенских  племена  тек  се 
недавно почело обрађивати у нашој совјетској историској науци, и зато још много шта 
остаје нејасно. Сам термин Словени први пут постаје уобичајен тек код писаца VI века 
(Псеудо-Цезарија Назијанца, Менандра, Јована Ефеског, Прокопија, Јорданеса, Псеудо-
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Маврикија), који га употребљавају за низ прекодунавских племена, која се појављују 
још у IV веку. Раније, у раздобљу I до III века, преци Словена били су познати под 
именом Венеди (Венети, Виниди), а по сведочанству Прокопија, и под именом Спори.

По сведочанству Плинија, Тацита (I в. н. е.), Птолемеја (II в. н. е.), и такозване 
»Појтингерове« карте (IV век) Венеди су живели на средњем току реке Висле и даље на 
исток, допирући до балтичке обале на северу и до Карпата и Дунава на југу. Још тада 
су се та племена разликовала од осталих племена Сарматије сталном настањеношћу и 
бављењем земљорадњом.

У VI  веку Венеди постају познатији под именима Словена (Стлавина, Славина, 
Склавина) и Анта, од којих су први живели у сливу реке Висле па све до Дунава на југу, 
а  други  на  обалама  Црног  Мора,  дуж  Дњестра  и  Дњепра  (Средње  и  Горње 
Подњепровје).

Крајем VI века Словени су већ заузимали замашну територију од Елбе (Лабе) до 
Дона, Оке и Горње Волге и од Балтичког Мора до Средњег и Доњег Дунава и Црног 
Мора. У VI и VII веку Словени су запосели широка подручја на Балканском Полуострву, 
залазећи далеко на југ. Може се претпостављати да су Венеди, мешајући се у свом 
продирању  са  староседеоцима  западних  и  јужних  периферних  области  читавог  тог 
широког  подручја  које  су  настанили,  ударили темељ доцнијим  Западним и  Јужним 
Словенима.

На  западу,  источно  од  Лабе,  позната  су  нам  још у  I  веку  н.  е.  многобројна 
племена  Лугијаца. Као што је већ поменуто, та су племена после одласка Источних 
Германа  (Гота,  Бургунда,  Вандала),  који  су  привремено  живели  на  тој  територији, 
остала у својој отаџбини и стопила се са Венедима који су продирали са истока. Нису 
се узалуд код Западних Словена сачували такви племенски називи као што су Венди и 
Лужичани. У вези с тим интересантна су и указивања неких античких писаца да су 
источно од Лабе постојала још у времену од I до V века н. е. племена чија су имена 
веома блиска доцнијим словенским. На пример, Страбон (I век н. е.) помиње племе 
Мугилона на месту на коме доцније (у X веку) знамо за племе Могиљана. Историчар 
Приск (V век), који описује живот племена која су улазила у Атилин хунски савез и 
живела у Панонији, указује на то да код њих постоји више словенских речи (на пример, 
мед за ознаку медовине), што сведочи о томе да су у Панонији још у V веку постојали 
словенски елементи.

На специфичност племена која су нам доцније позната под именом Лугијаца, на 
њихову различност од германских племена — указују и подаци археологије. У раздобљу 
од XIV до IV века пре н. е. на пространој територији источно од Лабе (углавном источна 
Немачка, Чешка, Словачка, Пољска) позната је такозвана  лужичка култура, која се 
јасно разликовала од њој савремене културе у областима на запад од Лабе, областима 
које  се  сматрају  за  територију  предака  германских  племена.  Позната  су  лужичка 
насеља са дугим кућама »са стубовима«, у којима су живеле читаве родовске групе, са 
заједничким амбарима  за  жито,  заједничким оборима  за  стоку  у  центру  села  и  са 
заједничким пећима  за  хлеб,  са  остацима добро  обрађене  специфичне  керамике  и 
гробовима  у  каменим  сандуцима  (цистама)  са  такозваним  »лоптастим«  амфорама. 
Лужичка  култура  доводи  нас  до  доцнијих  многобројних  лугиских  племена,  која  су 
настањивала  ту  територију  и  која  су  била  њено  прастаро  становништво,  а  преко 
Лугијаца — до још доцнијих Западних Словена.

Може се претпостављати да и у областима јужно од Дунава, у којима се вршио 
процес  формирања Јужних  Словена,  словенска  племена  нису  била  чисто  придошли 
елеменат,  већ  да  су  се  стопили  са  староседеоцима  —  Трачанима  и  Илирима.  У 
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противном случају постаје потпуно несхватљиво куда су нестали многобројни Илиро-
Трачани, који су настањивали ту територију. Није случајност што су Словени приликом 
првих својих напада на Источно римско царство називани још »Гетима«, старинским 
трачким племенским именом.

Аутохтоност словенских предака у Источној Европи, источно од Висле, потврђује 
и  археологија.  Археологија  показује  непрекидност  развитка  стално  настањених 
земљорадничких  племена  Средњег  Подњепровја  —  од  скитско-сарматског  периода 
(Скити  —  орачи),  преко  културе  Анта  све  до  доцније  словенске  културе  Кијевског 
периода.  Средње  Подњепровје  одвајкад  је  било  крупан  културни  центар,  који  се 
развијао у тесној вези како са западним словенским областима, тако (и нарочито) са 
степским скитско-сарматско-готско-хунским културним југом, који је северу предавао 
наслеђе културе античких градова на Црном Мору. После распада хунског племенског 
савеза антска су племена и даље развијала ону културу која се формирала на Црном 
Мору још у времену од II до V века н. е.

На северу, дуж Горњег Дњепра, Западне Двине, Горње Оке и Волге, археологија 
показује  други  центар  етногенезе  Источних  Словена,  који  стоји  у  тесној  вези  с 
племенима такозване ђаковске културе, племенима која су ту постојала од почетка I 
миленија пре н. е. па све до половине I миленија н. е. Приближавајући се том центру 
са  западне  стране,  лежала  је  област  у  којој  су  се  формирала  племена  такозване 
балтичке групе, од којих су се до данас сачували Литванци и Летонци. Северни центар 
словенске етногенезе обухватао је низ племена, поглавито земљорадничких, али са 
јако  развијеним  сточарством;  та  су  племена  живела  у  патријархалном  родовском 
поретку, са културом која је првобитно нешто заостајала иза више културе Средњег 
Придњепровја.  Али  су  тесне  везе  између  севера  и  југа  све  већма  нивелисале  те 
разлике, доприносећи утврђивању етничког и културног јединства; оно се код Источних 
Словена запажа отприлике средином I миленија н. е.

Друштвено уређење код старих Словена. Наше вести о друштвеном уређењу 
старих Словена, које потичу од писаних извора, односе се на доцније време неголи 
подаци  о  старим  Германима.  То  долази  отуда  што  је  Римско  Царство  дошло  у 
непосредан додир са Словенима знатно доцније. Ипак нам још Тацит саопштава да су 
преци Словена — Венеди — слични Германима, да су стално настањен земљораднички 
народ и да се јако разликују од својих суседа, шумских ловаца Фена (Финаца), и од 
степских сточараномада Сармата. Исто то потврђује нам и археологија.

Друштвено уређење старих Словена описују нам писци VI-VII века (Прокопије у 
низу дела, Псеудо-Маврикије у »Стратегикону«, војној расправи с краја VI и почетка VII 
века); њихове оскудне податке треба допунити подацима археологије. Притом се може 
говорити подједнако и о Словенима и о Антима. »Племена Словена и Анта сличног су 
начина  живота  и  карактера,  и  слободољубива;  њих  ни  на  који  начин  не  можеш 
натерати на ропство или потчињавање« — каже извор (Псеудо-Маврикије) истовремено 
и о Словенима и о Антима.

Стари Словени били су стално настањен народ који се бави земљорадњом као 
главном граном производње, са широко развијеним сточарством, ловом, риболовом и 
пчеларством (дивљим). Псеудо-Маврикије вели о Антима да »имају велику количину 
разноврсних коња и земаљских плодова који леже у амбарима, а нарочито проса«. На 
Средњем Дњепру  већ  је  била  позната  плужна  агрикултура.  Словени  су  знали  и  за 
обраду  гвожђа  и  израђивали  сваковрсне  занатске  производе  (бронзане  украсе  са 
инкрустацијама, посуде од глине, које су понегде већ израђиване на грнчарском витлу 
итд.).
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Стари Словени живели су по селима,  понекад прилично великим, насељеним 
читавим родовским групама; стога су и доцније таква села често добијала називе који 
се  завршавају  на  ићи,  -овићи,  -овци.  Привредна  јединица  била  је  партријархална 
велика породица или велика породична заједница, која се код Јужних Словена звала 
кућа или задруга.

Енгелс овако карактерише ту словенску породичну заједницу: »...патријархална 
кућна заједница, како је још данас налазимо код Срба и Бугара под именом задруга или 
братство...  сачињавала  је  прелазни  ступањ  између  из  групног  брака  произрасле 
матријархалне  породице  и  инидивидуалне  породице  модернога  свијета... 
Јужнословенска задруга даје најбољи још живи примјер такве породичне заједнице. 
Она обухваћа више генерација, потомака једног оца, с њиховим женама, које све живе 
заједно  на  једном двору,  заједнички  обрађују  своја  поља,  хране  се  и  одијевају  из 
заједничке залихе, а  вишак прихода посједују  заједнички. Задруга је под врховном 
управом домаћина, који је заступа према вани... Њега бирају и нипошто не мора бити 
најстарији«.20

Старословенска насеља управо су се и састојала од таквих великих породичних 
заједница. На то указује и саопштење Псеудо-Маврикија да се по антским насељима 
поједина  полуподземна  обитавалишта  спајају  међусобно  тајним  ходницима, 
претстављајући  на  тај  начин  читаве  комплексе  одаја,  уједињене  заједничким 
газдинством.

Велике  породичне  заједнице  уједињавале  су  се  у  родове  и  племена,  са 
племенским вођама  (филарсима,  како  их  називају  византиски  писци)  на  челу.  Али 
власт тих вођа није била велика, велики су значај имале народне скупштине (већа). 
Прокопије нам саопштава о Словенима: »Тим народом не управља један човек, већ од 
искона живе у демократији. Зато они о свему што је за њих корисно и штетно већају 
заједнички«.  То  долази  отуда  што  код  старих  Словена  још не  запажамо поделу  на 
класе. Први замеци ропства носили су још потпуно патријархалан карактер. Псеудо-
Маврикије овако карактерише ропство код старих Словена. »Своје заробљенике они не 
држе у ропству неограничено време, као остали народи, него, ограничивши им рок, 
остављају им да бирају: или желе да се уз известан откуп врате у своју отаџбину, или 
да остану ту где су на положају слободних људи и пријатеља«.

О патријархалности живота Словена и Анта сведочи и гостопримство, које је код 
њих широко развијено.  »Према гостима  љубазни су  и  благонаклони,  и  прате  их из 
места  у  место,  где  је  то  овима  потребно,  тако  да  ако  се  небрижљивошћу  неког 
домаћина деси да гост претрпи какву штету, замеће његов сусед,  који му је госта 
предао,  кавгу  против  њега,  сматрајући  освету  госта  за  свету  дужност«.  (Псеудо-
Маврикије).

Непрекидни ратови које су Словени водили са својим суседима доводили су до 
развитка војне демократије код њих. Понекад се код њих образују и крупне заједнице, 
читави савези племена. Код Анта се у IV веку, за време ратова са Готима, уздиже кнез 
Бож, који је стајао на челу 70 старешина. Али су такве заједнице биле кратког века. 
Зато  је  Псеудо-Маврикије  могао  писати  о  Словенима:  »Пошто  код  њих  има  много 
кнежева, а ови су несложни између себе, није згорег привући неке од њих на своју 
страну, било речима било даровима, а нарочито оне ближе граници, па навалити на 
друге, да их не би непријатељство све сложило и ујединило под власт једнога«.

Наоружање Словена било је веома примитивно; сваки војник био је наоружан са 
20 Ф. Енгелс, Поријекло породице, приватног власништва и државе. Издање »Напријед«, Загреб, 1945, 
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два  кратка  копља,  понекад  и  штитом.  Употребљавали  су и  лук  и  стреле  намазане 
отровом. Омиљена тактика Словена, као и свих варвара, било је стварање заседа и 
вршење изненадних напада по тешко проходним местима.

Али  римски  писци  истичу  да  су  Словени  врло  брзо  савладали  римску  војну 
технику, па и сложену технику опсаде утврђених градова. Словени су умели да граде 
чамце од једног дебла и предузимали су  понекад на њима веома далеке поморске 
походе.

У VI-VII веку Словени су толико ојачали да су постали опасни по Источноримско 
царство. Они су пробили дунавску границу и широком бујицом јурнули на територију 
Царства, вршећи ту улогу сличну улози Германа у погледу Западноримског царства. 
Али  Словени нису  срушили  Источноримско  царство,  нето  су  веома  допринели паду 
робовласничког поретка у њему.

Религија старих Словена. Религија старих Словена састојала се у поштовању 
природних сила. »Господарем света — каже Прокопије о Антима — они сматрају једног 
бога громовника и приносе му на жртву бикове и друге жртвене животиње... Они штују 
такође  реке  и  нимфе  и  друга  божанства,  и  притом  свима  њима  приносе  жртве  и 
гатају«. Такво врховно небеско божанство код низа племена био је Перун (Пирин — код 
Бугара,  Поренуције  —  код  Померанских  Словена).  Читав  низ  племена  имао  је 
заједничка  и  друга  врховна  божанства,  на  пример  Сварога,  бога  неба,  заштитника 
ковачког заната; поред руских Словена, он је био познзт и код Померанских Словена, 
где је поштован његов син Сварожић, бог вате. И Источни и Западни Словени знали су 
за бога стада Велеса. Али поред тих богова који су заједнички готово свим племенским 
групама, ми знамо и за локална божанства, која махом персонификују сунце. Такав је 
био код кијевских Словена бог Хорс; то име значи на иранском сунце и указује на везе 
старих Словена и њихових предака преко Скита и Сармата са иранским светом. Таква 
су  била  божанства  Дажд-бог,  Свјатовит  (у  облику  четвороглавог  идола),  Триглав, 
Јаровит. Запажају се и неки остаци старије религије из доба матријархата, на пример, 
у  облику  поштовања  богиње  плодности,  мајке  земље,  богиње  Живе,  или  у  облику 
поштовања појединих елементарних духова — духова водâ, шумâ и пољâ. Предмети 
верског култа били су кладенци, извори, свети гајеви, света острва и брда. Божанства 
рода  били  су  »род«  и  »рожаница«,  а  божанство-заштитник  куће  (породице)  — 
»домовој«.
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III. ВАРВАРСКА ОСВАЈАЊА И РЕВОЛУЦИЈА РОБОВА. ОБРАЗОВАЊЕ ВАРВАРСКИХ 
ДРЖАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РИМСКОГ ЦАРСТВА

1. ЕКОНОМСКИ РАЗВИТАК ГЕРМАНСКИХ ПЛЕМЕНА У II-III ВЕКУ

Германска илемена у II-III веку н. е. Почев од II века запажа се даљи прогрес у 
развитку германских племена. У »Пореклу породице, приватног власништва и државе«, 
као  и  у  свом  фрагменту  »Стари  Германи«,  Енгелс  детаљно  описује  онај  полет 
материјалне културе који се запажа у Германији, нарочито источној, у II-IV веку н. е. 
Археологија указује на знатно повишење нивоа укуса и услова живота Германа у то 
време, нарочито Источних. Увози се мноштво римских израђевина, почев од оружја па 
све до намештаја,  украса,  разних делова тоалете.  На оживљење трговачких веза  с 
Римом указују и налази римског новца. Главним трговачким путевима постају водени 
путеви преко Моравске и Шлеске. Први пут водио је од Дунава низ реке Мораву (или 
Марг)  и  Одру  до  Балтичког  Мора,  Ћилибарске  Обале,  како  је  тада  називано  то 
приморје, јер је тамо добијан ћилибар. Други пут водио је од Дунава Лабом на север. 
По свој прилици сачували су своју важност и источнији путеви, од Црног Мора преко 
Дњестра или Дњепра са Припетом до ушћа Висле.

У Шлеској и Бранденбургу, у II-III веку римски трговци постају стални житељи. 
Предмети извоза из Германије били су ћилибар, стока, крзна и робови. По Енгелсовој 
карактеристици, »после неколико столећа, у време сеобе народа и њихових ратова са 
Словенима, они су (Германи — Ред.) први гусари, ловци робова и трговци робљем свога 
времена«.21

Германско  гусарство,  бродарство  и  трговина  достигли  су  особито  снажан 
развитак на Прибалтику, на шта указују велика налазишта новца, робе и чак морских 
бродова  дуж северне  обале  Германије,  у  Скандинавији,  као  и  на  острву  Готланду. 
Почетком III  века  развија  се  вештина  обраде  метала,  која  у  време »сеобе  народа« 
достиже  знатан  ниво  и  захвата  широку  територију,  насељену  разним  племенима 
(келтским, германским, прасловенским) — од Енглеске до Црног Мора и од Шведске до 
Дунава. У то време знатни су успеси постигнути у области земљорадње и сточарства. 
Раскрчене су многе шуме, побољшана је пасмина стоке. У Тацитово доба германска 
стока је била веома ситна, а крајем III века Римљани већ радије бирају за своју коњицу 
германске коње.

Особит развитак достиже у то време  писменост помоћу рунâ; руне су посебна 
писмена  којима  су  се  служили  стари  Германи.  У  то  време  појављује  се  и 
старогермански  календар,  састављен  по  узору  на  римски;  у  њему  је  бог  Меркур 
замењен богом Одином, а Марс — богом Циу или Тиром.

Германи и  Рим у  III—IV  веку.  Међутим,  у  то  доба  све  већи  значај  у  животу 
германских племена добија рат, чији је значај на последњем стадију варварства напред 
већ окарактерисан Енгелсовим речима (в. стр. 27).

Као резултат општег развитка производних снага и пораста улоге рата, појачава 
се навала германских племена на римску територију. Образују се нове племенске групе 
наместо старих, појављују се нови називи племена — Франци, Аламани, које пре тога 
антички  писци  нису  помињали.  Галија  све  више постаје  предмет  пљачке,  поједина 
варварска племена ступају у римску службу као федерати, тј. савезници, смештајући 
се  на  кантовање  по  кућама  римских  земљопоседника  као  сталан  римски  војни 

21 Маркс и Енгелс, Дела, т. XVI, део I, стр. 369.
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контингент, или као  лети, који су на граници добијали парцеле да се ту настане и 
бране те границе од напада варварских племена. Поједини војни команданти — бивши 
варвари постижу висока војна звања и почињу да играју важну улогу у политичком 
животу Царства; такви су, на пример, војсковођа Стилихон, или Одоакар, који је постао 
германски краљ у Италији. Продирање варвара у римско друштво кретало се и другим 
путем. Заробљени варвари претварани су у робове или колоне и попуњавали састав 
продуктивних класа Римског Царства. Најзад, »не-Римљани, тј. сви »варвари«, — како 
каже друг Стаљин — ујединили су се против заједничког непријатеља и треснули Рим о 
тле«.22

2. ЦРНОМОРСКА ОБАЛА У ДОБА ОД II ДО IV ВЕКА НАШЕ ЕРЕ. ГОТИ И ХУНИ

Племена на црноморској обали у доба од II до IV века н. е. Онај полет културе 
који се запажа код германских племена у времену од II до IV века н. е. није обухватао 
само  источну  Немачку,  него  у  још  већој  мери  и  северну  обалу  Црног  Мора.  Наша 
совјетска археологија утврдила је да је територија коју је захватио тај културни полет 
почињала од Лабе и допирала све до Дона. У II и III веку Понт (обале Црног Мора) је 
такође водио знатну трговину с Римским Царством. Извозни артикли били су крзна, 
риба, а увозни — вино, разне тканине и луксузни артикли. На територији северног и 
источног Понта позната су многа налазишта римског новца, поглавито из I и II века н. е. 
Особито  је  много  тих  налазишта  на  Средњем  Понту,  који  је  по  свој  прилици  био 
старински културни центар, чије корене треба тражити у дубокој старини.

У време од III до V века црноморска култура достиже веома велики развитак. Та 
локална црноморска култура, која је поникла у сарматском периоду историје Понта, на 
бази раније скитске културе (која је, са своје стране, стајала под снажним утицајем 
културе античких црноморских градова, а нарочито Боспорске краљевине) постојала је 
у хунском периоду, па се никако не може назвати сарматско-хунском, готском, тобоже 
пренесеном  из  Немачке.  Карактеристику  те  културе  претставља  такозвани 
»полихромни  стил«,  украшавање  металних  израђевина  разнобојним  инкрустацијама, 
што је погрешно сматрано за »готски стил«, а уствари настало на територији Понта још 
пре доласка Гота. На сличне особине наилази се и даље на истоку, куда Готи нису 
залазили, све до Ирана и Сибира. Исто то важи и за једну другу битну особину те 
материјалне  културе,  за  такозвани  »животињски  орнаменат«:  као  мотив  узимају  се 
сцене из живота дивљих животиња или поједине њихове претставе.

Од почетка III века међу племенима старе Скитије и Сарматије, поред старијих 
назива племена — Скити, Сармати, Алани, почињу да се спомињу Готи.

Стари Готи. У Тацитово доба стари Готи живели су у својој маси на доњој Висли 
и даље на исток — дуж обале Балтичког Мора. Поједине групе Гота живеле су на острву 
Готланду, које је по њима и добило свој назив; осим тога, Готи су можда живели и у 
Јужној  Скандинавији,  како  то  показују  племенски  називи  јужних  скандинавских 
племена  (Гаути).  Као остали  Источни Германи,  и  Готи су  после  Тацитовог  времена 
знатно кренули напред у своме друштвеном развитку. Половином II века један њихов 
део,  вероватно  у  облику  појединих  дружина,  почиње  да  се  постепено  помера  на 
југоисток, ка Црном Мору, двама главним речним путевима: од Висле дуж Дњестра и од 
Висле и Западног Буга дуж Припета и Дњестра. Овим последњим путем кретали су се 
по свој прилици они Готи који су добили назив Остготи (Остроготи), или Источни Готи 

22 Ј. В. Стаљин, Питања лењинизма. »Култура«, Загреб, 1946, стр. 413.
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(или другим називом: Грејтунзи, Степски Готи).  Други пут — Вислом и Дњестром — 
јесте пут којим су се кретали Готи који су добили назив Западни Готи —  Вестготи 
(Визиготи), или Шумски Готи (Тервинзи).

Готи на  Црном Мору. После  тог  померања,  које  је  трајало читаве  деценије, 
основна маса Гота преселила се из Прибалтика на Црно Море и населила у сливу река 
Дњепра  и  Дњестра,  мешајући  се  са  локалним  становништвом  и  примајући  његову 
културу.

Према  подацима  које  нам  у  VI  веку  наводи  историчар  Гота  Јорданес,  у 
црноморске Готе претопила су се локална племена Гета и поред њих (по свој прилици 
доцније) — племена Аланâ. Готима су се придружили и Тајфали и Гепиди, а можда и 
Бастарни и друга локална племена. Сва та разна црноморска варварска племена, скупа 
узета, и њихове савезе антички писци називали су заједничким именом час Скити, час 
Готи. Дошавши ту речним путевима, нарочито доњим токовима великих река — Дњепра 
и  Дњестра,  Готи  постају  организатори  оних  гусарских  напада  који  се  под њиховом 
хегемонијом почињу предузимати из јужних степа у Малу Азију и чак на Јегејско Море. 
Готи предузимају копном препаде у Мезију, а чамцима дуж Црног, Мраморног, па чак и 
Јегејског Мора, пљачкајући и пустошећи Солун и Атину. Они освајају Дакију, коју им је 
уступио цар Аурелијан у III веку. Под Константином поједина готска племена постају 
федерати  Царства,  обавезујући  се  да  ће  му  давати  око  40  хиљада  војника. 
Успостављају се и трговачке везе с Римским Царством.

Племена Гота почела су у то време прелазити од последњег стадија варварства 
на  прве почетке  примитивног  робовласничког  друштва.  Код Гота  се  појачао процес 
формирања класа и почело да се шири ропство. Та »романизација« била је праћена 
ширењем  хришћанства  у  облику  аријанства,  иако  је  хришћанство  код  појединих 
племена наилазило и на отпор, на пример, од стране краља Атанариха.

Код једног дела Гота (код »малих« Гота, по Јорданесу) појављује се »Мојсије 
Гота« по имену Вулфила, који је пореклом био ратни заробљеник из Мале Азије. Он је 
проповедао хришћанство и 341 г. био посвећен за епископа; саставио је азбуку и почео 
преводити библију на готски језик.

Средином  IV  века  у  црноморским  степама  образује  се  крупна  племенска 
заједница на чијем се челу налази остроготски краљ Херманарих. У ту заједницу разних 
племена ушла су поред Гота и нека словенска и сарматска племена.

Хунски  савез  племена  и  пораз  Острогота. Источно  од  тог  готског  савеза 
племена, у степама Доње Волге, Дона и на Северном Кавказу, образује се један други 
широки племенски савез, са Хунима на челу. Основно језгро тог савеза племена чинили 
су сточари-номади (у својој основи Турци, али је међу њима било по свој прилици и 
племена монголског порекла); они су захваљујући преимућствима своје лако покретне 
коњице  лако  покорили  разједињена  племена  стално  и  упола  настањених  племена 
источних степа, међу којима и Алана,  који су живели на Северном Кавказу.  На тај 
начин, почетком последње четвртине IV века образована су на југу два савеза племена 
— готски и хунски. 375 г. хунски војни савез сукобио се са Херманариховим снагама. 
Победа је припала Хунима-номадима. Надмоћност хунског коњичког војног устројства 
над готским пешадиским испољила се том приликом особито приметно. Остроготи су 
били укључени у хунски војни савез и узели су учешћа у даљем кретању на запад.

Кримска Готија. Само су се на Криму сачували неки остаци готског савеза, који 
су ту образовали такозвану Кримску Готију, са престоницом у Доросу. Претпоставља се 
да су Дорос остаци старинске тврђаве Ески-Кермен, која се налази североисточно од 
Севастопоља  и  коју  совјетски  археолози  форсирано  ископавају.  Та  Кримска  Готија 
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налазила  се  у  зависности  од  Византије  и  неко  време  покоравала  се  Хазарима, 
Печенезима и Половцима. Доцније су кримске Готе покорили Татари и Турци; тада су 
они и свој језик заменили татарским и грчким.

3. ВИЗИГОТИ НА БАЛКАНУ И ОБРАЗОВАЊЕ ЊИХОВЕ ДРЖАВЕ У ГАЛИЈИ И ШПАНИЈИ

Визиготи  на  Балкану. Пораз  Гота  од  стране  Хуна  и  даље  кретање  хунских 
освајача  на  запад  довели  су  и  Визиготе  у  опасност  да  буду  потучени.  Знатан  део 
Визигота кренуо је на југ, ка Дунаву, и почео молити цара Валенса за дозволу да пређе 
на  територију  Царства  и  да  се  ту  стално  насели.  У  исто  време  они  су  молили  за 
намирнице, за шта су обећавали покорност и вршење војне службе (376 г.). Дозвола им 
је била и дата, али под условом да Готи предају оружје. Визиготи су прешли у Мезију, 
на десну обалу Дунава. Али су царски чиновници којима је било поверено размештање 
Визигота  и  њихово  снабдевање  намирницама  —  искористили  згодну  прилику  да  се 
обогате: користећи се тешким положајем Гота, који су трпели глад,  они су помоћу 
свакојаког  изнуђивања  и  директног  насиља  куповали  од  Гота  њихове  робове  и 
одводили у робље и саме Готе, њихове жене и децу, а понекад им за новац остављали 
њихово  оружје,  које  су  били  дужни  да  им  одузму.  Доведени  до  очајања  таквим 
угњетавањем,  Готи  су  се  побунили и  почели  да  пустоше околне области.  Њиховим 
масама почели су да се придружују робови и сељаци, који су тежили да збаце са себе 
јарам експлоатације, као и радници из рудникâ злата. Они су Готима учинили велике 
услуге захваљујући своме познавању терена.

Готима су притекли у помоћ с оне стране Дунава и поједини одреди Германа, као 
и  одреди  Алана  и  Хуна.  Најзад,  Готи  су  толико  ојачали  да  су  задали  пораз  цару 
Валенсу; у битки код Једрена пао је на бојишту и сам цар (378 г.). После тога Готи су се 
почели  расељивати  по  читавом  Балканском  Полуострву,  пустошећи  све  што  им  је 
стајало на путу. У исто време букнуо је такође један значајан устанак робова и колона у 
Малој Азији.

Готски  устанак  угушио  је  Теодосије,  војсковођа,  затим  савладар  и  најзад 
наследник цара Грацијана. Теодосије је делом потукао одреде Гота, а делом поткупио 
њихове вође и привукао их да служе у његовој војсци. 382 г. с Готима је склопљен 
уговор,  по  коме су  они  признали  своју  зависност  од Царства  и  добили станишта и 
материјална  средства  по  разним  деловима  Балканског  Полуострва.  Готи  су  остали 
верни  Теодосију  све  до  његове  смрти,  395  г.  Учествовали  су  у  његовим  ратним 
походима као његове најпоузданије јединице и оплакивали смрт овога, како су они 
говорили,  »пријатеља  Гота«,  који  је  према  њима  увек  показивао  дарежљивост  и 
попустљивост.

Аларих и Стилихон. На Теодосијевом двору и при његовим походима начинио је 
себи  каријеру  будући  чувени  визиготски  краљ  Аларих,  који  је  водио  порекло  из 
угледног готског рода Балта. За време Теодосијеве владе постављени су на високе 
положаје у држави и Вандал Стилихон, Франак Арбогаст и Гот Гаинас, Када су после 
Теодосијеве смрти дошли на престо његови малолетни синови — Аркадије на истоку и 
Хонорије на западу, — и када су почеле дворске интриге, које су слабиле централну 
власт, Готи су се ујединили, изабрали за свог племенског краља Алариха и почели да 
се мешају у борбу дворских партија. Аркадијев руководилац Руфин, који је и сам тежио 
да се докопа царске власти, ступио је са Аларихом у преговоре, обећавајући му за 
подршку својих планова земљу и војну команду у Илирику.  Али је Руфин за време 
једног  дворског  преврата  био  убијен,  а  Готи  су  још при  првом покушају  да  им се 
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обустави плата поново дигли устанак, узели од Цариграда огроман откуп и опустошили 
цело Балканско Полуострво. У исто време готски одред Гаинаса, који је био послат у 
Малу Азију ради угушивања једног устанка робова, прешао је на страну устаника. Али 
су  Готи  морали  да  се  повуку  испред  трупа  западног  цара  Хонорија,  којима  је 
командовао Стилихон. Мешање Рима у ствари Источног царства било је опасно за власт 
источног цара. Аркадије је настојао да се Стилихон повуче, а Аларих је добио Илирик, 
где су Готи били смештени као федерати. Илирик је претстављао пограничну област са 
Италијом;  око те  области водиле  су  борбу  обе  половине Царства.  У  исто  време та 
област, са својим тврђавама, војним арсеналима и магазинима намирница, могла је за 
источне цареве бити важно исходиште за евентуални поход у будућности на запад, пре 
свега на Италију. Аларих је за такав поход и спремао своје војне снаге, попуњавајући 
их придошлицама с оне стране Дунава.

Крајем  401  г.  Аларих  је  кренуо  у  северну  Италију,  опсео  Аквилеју,  угрозио 
Милано,  у  коме  се  Хонорије  био  затворио;  али  је  појава  Стилихона  учинила  крај 
Алариховим успесима. Двапут потучен, он је морао да се врати у Илирик и чак да са 
Стилихоном закључи тајни уговор, прешавши у службу Западног римског царства за 
велику годишњу плату. Овај случај показује како су лако Германи прелазили за новац 
од једног изнајмљивача другом.

Ускоро,  404  г.,  на  Италију  су  напала  са  севера  многобројна  германска  и 
сарматска племена, на челу с готским вођом Радагајсом. Тек 405 г. Стилихону је пошло 
за руком да скупи довољне снаге, да потуче Радагајса и читаву огромну масу варвара 
који  су  се  предали — претвори у  робове.  Али је  ускоро дошао нов  напад варвара. 
Свеви, Алани и Вандали упали су у Галију и опустошили је. Затим су прешли у Шпанију 
и  ту  образовали  низ  самосталних  племенских  краљевина.  У  исто  време  Галија  и 
Шпанија признале су за цара узурпатора Константина, кога су галске легије извикале за 
цара. Услед малобројности римских војних снага у Италији, Стилихон је повукао своје 
легије из Британије и пребацио у Италију један део рајнске војске.

На све ове догађаје, страшне по Рим, царски двор и римска аристократија, која 
је одавно већ мрзела туђинца-скоројевића Стилихона, гледали су као на слом читаве 
политике Стилихона, који се старао да Рим штити од варвара снагама самих варвара. 
Стилихон је био оптужен за заверу са Германима, напосе са Аларихом, против Царства, 
за  жељу  да  на  престо  доведе  свога  сина  и  чак  за  намеру  да  поврати  паганство. 
Ситилихон је проглашен за издајника и убијен (408 г.). То је послужило као сигнал за 
прогоне свих Германа у Италији, свих аријанаца и пагана, као Стилихонових помагача. 
Римско становништво свирепо се разрачунавало с њима, не штедећи ни жене ни децу. 
Онда је један део Германа-федерата настањених у Италији, укупно неких 30.000 људи, 
дигао устанак и отишао Алариху.

Визиготи у Италији. Аларих је сматрао да је дошао тренутак за његову акцију, и 
кренуо  је  на  Рим.  Хонорије  се  затворио  у  приморску  тврђаву  Равену.  Отпочела  је 
опсада Рима. Римски сенат покушавао је да Алариха приволи на уступке, указујући на 
многобројно становништво Рима, али је Аларих одговорио: »Уколико је трава гушћа, 
утолико се лакше коси«. Он је затражио да се ослободе сви робови-варвари и да му се 
преда све злато и сребро у граду. Када је римски сенат запитао шта онда оставља 
становницима Рима, он је одговорио: »Живот!« Најзад, Аларих је пристао на умеренији 
откуп,  закључио је  привремени уговор и  повукао се  у  Тоскану.  Ту  су му у  масама 
притицали  робови  и  колони  (по  подацима  савременика  на  40  хиљада  људи), 
потпомажући тиме акцију  Гота  против Римског  Царства.  Али на двору и  даље нису 
пристајали на уступке и прогони Германа и аријанаца су се настављали. Исто је тако 
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одуговлачено и с потврдом уговора са Аларихом.
Онда је Аларих по други пут кренуо на Рим, заузео луку Остију и пресекао довоз 

намирница.  Он  је  захтевао  да  се  Готима  предају  провинције  Норик,  Венеција  и 
Далмација, да им се плаћа годишњи данак и намирнице у натури, а за себе је затражио 
титулу врховног војног команданта (magister militum).

Цар је и даље остајао при своме. Онда је Аларих свргао Хонорија и уместо њега 
прогласио за цара префекта града Рима — Атала. Али је ускоро збацио и Атала и по 
трећи пут опсео Рим. Склопивши заверу у граду, робови су отворили Готима градске 
капије; град је био заузет и опљачкан (410 г.).

То је први пад града Рима у историји. Он је начинио потресан утисак на читаво 
становништво Царства. Рим је сматран за »вечити град«, који никад не може пасти; 
међутим он је сада био освојен од варвара.

Покоривши  Рим,  Аларих  је  кренуо  на  југ  Италије,  намеравајући  да  пређе  на 
Сицилију и затим у Африку, али је за време припрема за тај поход умро,

Атаулф. После Аларихове смрти проглашен је за краља Визигота Атаулф. После 
двогодишњег боравка у Италији, коју је за то време опустошио, Атаулф је кренуо у 
јужну  Галију.  Испрва  је  водио  дволичну  политику,  час  пустошећи  римску  Галију  и 
чинећи друге непријатељске поступке према Римском Царству, а час се издајући за 
савезника цара Хонорија. На крају крајева он је освојио на југу град Нарбону и ту је, уз 
сав  римски  свечани  церемонијал,  ступио  у  брак  с  царевом  заробљеном  сестром 
Плацидијом, упркос цареве воље. Међутим он је ускоро морао да се повуче испред 
надмоћних снага римске војске, која је повратила Нарбону. Ускоро је Атаулф кренуо у 
Шпанију, где је погинуо после низа окршаја с Вандалима и Аланима, који су у то време 
освојили  већи  део  острва.  Он  је  по  свој  прилици  пао  као  жртва  завере  готске 
аристократије, која се залагала не за измирење већ за борбу с Римљанима. Али је на 
крају крајева међу Готима ипак однела превагу партија присталица савеза с Римским 
Царством. Та партија изабрала је за краља Визигота Валију, који је закључио мировни 
уговор с царем, вратио Плацидију и, одневши у име Царства низ победа у Шпанији — 
над Вандалима и Аланима, добио од цара јужну Галију (Аквитанију), с престоницом у 
Тулузи. 419 г. образована је у јужној Галији Толосадска (тулуска) краљевина Визигота.

Толосадска краљевина Визигота. Визиготи су се најпре населили у Аквитанији с 
правима помоћне римске војске која ту кантонује. Добијали еу једну трећину куће и 
део плодова са земљишта оног поседника код кога су били смештени. Визиготски краљ 
сматран је за команданта те војске, имајући римску титулу magister militum, и у исто 
време за неку врсту царског намесника области у којој се налази његово племе.

У то време у Галији је с новом снагом букнуо сељачки устанак багауда (435-437 
г.).  Галско-римска  сиротиња  почела  је  отворено  прелазити  на  страну  Визигота. 
Савременик тих догађаја, марсељски свештеник Салвијан, пише да »Римљани не желе 
више да се налазе под римским законом«. Сиромаси су, по његовим речима, »тражили 
од  варвара  римску  човечност,  јер  нису  могли  да  код  Римљана  издрже  варварску 
нечовечност... Они више воле да буду слободни а да се називају робовима него да 
чаме  у  ропству  а  имају  само  назив  слободних«.  Робови  и  колони  придружују  се 
Визиготима и јачају њихове војне снаге. У исто време у Галији се стално смењује један 
узурпатор за другим, и у вези с тим колеба се у прво време и политика самих готских 
краљева.  Они  час  подржавају  римске  намеснике,  конкретно  Аеција,  који  је  451  г. 
потукао Хуне у чувеној  битки на Каталаунским пољима, а час покушавају да освоје 
поједине  градове  Царства,  да  најзад  овладају  Нарбонском  облашћу.  Одузимајући 
Вандалима земље у  Шпанији,  они  их  остављају  у  својим рукама,  одбијајући  да  их 
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предају Царству. Према томе, користећи се слабошћу централне власти, Готи се од 
римске  војске  која  се  налази  на  кантоновању  мало  помало  претварају  у  господаре 
римских провинција које су освојили. У самој Аквитанији присвајају као своје парцеле 
(sortes Gothorum) две трећине земљишта, остављајући римским сопственицима само 
једну трећину (терције Римљана). Шуме су биле подељене попола између Римљана и 
Гота. Неподељена земљишта остајала су заједничка својина Римљана и Гота. Притом су 
Готи били ослобођени свих пореза; порезе је плаћало само римско становништво. На 
тај начин, после тих мера снаге крупних римских магната биле су ослабљене и крупни 
земљопосед уситњен. У исто време ојачала је слободна ситна својина и колективно-
општински систем, јер је код Гота још било остатака родовског уређења и колективних 
облика коришћења земље.

На крају крајева, краљ Еурик (466-484 г.), који је видео често смењивање царева 
и њихову слабост, коначно је прекинуо са зависношћу Визигота од Римског Царства. 
Још за његове владе састављен је зборник закона за Визиготе, такозвани Визиготски 
закон, у својој првобитној редакцији, а за време његовог наследника Алариха II (484-
507  г.)  састављен  је  и  зборник  римског  права  (Leh  Romana  Wisigothorum),  или 
Алариховт кодекс (Breviarium Alarici).

Владавина Гота изазвала је опозицију од стране галско-романске аристократије, 
која је стално интригирала против освајача. Та је опозиција добила своју идеолошку 
форму  у  томе  што  су  Готи  остајали  аријанци,  док  је  римско  становништво  било 
католичко. Та подвојеност између галско-романског крупног земљопоседа и нарочито 
католичке цркве, с једне стране, и Гота, с друге стране, слабила је визиготску власт у 
Галији и помогла доцније  Францима да Готима одузму Аквитакију  (507-510 г.;  види 
главу IV).

Шпанска краљевина Визигота и њена феудализација. Од тог времена власт 
Визигота  била  је  ограничена  само  на  Шпанију.  Даља  еволуција  готског  друштва  у 
границама Шпаније  врши се  у  правцу  све  већег  развитка  феудалних  односа.  Расте 
крупно  газдинство,  које  користи  радну  снагу  робова  и  колона.  Већ  Кодекс  краља 
Леовигилда (572-586 г.) зна за аристократију, ниже слободне људе и робове, који су се 
могли ослобађати са правима ослобођеника.

Међу сачуваним визиготским правним формулама, састављеним у VII веку (то су 
биле збирке разних докумената који су имали да служе као обрасци за правне погодбе 
на суду), већ се наилази на случајеве да осиромашели слободни људи продају себе у 
ропство  због  немаштине,  као  и  на  случајеве  да  они  ступају  у  колоне  и  добијају 
земљишну парцелу на условно коришћење (прекариј). Расте приватна власт крупних 
земљопоседника, нарочито власт чланова краљевских дружина и чиновника, који се 
окружују својим приватним дружинама (buccellari). Почињу да се развијају феудални 
односи. У исто време постепено се губи разлика између двају делова владајуће класе — 
римске и готске аристократије. За време владе краља Хиндасвинта (641-652 г.) уводи 
се  већ  јединствена редакција  закона како за  Готе тако и  за  Римљане.  Бришу се  и 
верске разлике између Гота и Римљана, јер већ крајем VI века Готи примају католичку 
веру (587 г.). Врши се консолидација младе класе феудалаца у јединствену владајућу 
класу.

Овај  процес формирања феудалних односа у визиготској  Шпанији прекинут је 
поразом Визиготске краљевине и њеним освајањем од стране Арабљана, 711 г., што је 
било олакшано унутрашњим трзавицама, које су раздирале визиготско друштво.
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4. ВАНДАЛИ, АЛАНИ И СВЕВИ У ШПАНИЈИ. АЛАНСКО-ВАНДАЛСКА КРАЉЕВИНА У 
СЕВЕРНОЈ АФРИЦИ

Вандали,  Алани  и  Свеви  у  Шпанији. Племе  Вандала  припада  Источним 
Германима и  становало је  неко време на  обалама  средње Одре.  Оно се  у  далекој 
прошлости поделило на два своја основна дела: на Силинге, који су живели у данашњој 
Шлеској, и Харије, који су доцније добили назив Аздинзи, по имену краљевског рода 
који је стајао на челу тог племена.

Почетак кретања Вандала на југ пада у другу половину II века. Учествовали су у 
Маркоманском рату, и 174 г. Марко Аурелије дао им је земљу у Дакији, где су живели 
до тридесетих година IV века. Али их затим Готи истискују из Дакије, и цар Константин 
допушта им да се населе у Панонији са правима коњичких помоћних одреда. По свој 
прилици у то време пада и њихов прелаз у аријанство.

Почетком V века њих истискују Хуни и из Паноније, тако да се они крећу на 
запад,  уз  Дунав, ка  Рајни,  и ступају  у  жестоку борбу с галским народима, као и с 
другим  германским  племенима.  Њима  се  придружују  Свеви и  Алани,  сарматска 
племена која су живела на Понту, и 406 г. сви они продиру у Шпанију. Аздинзи и Свеви 
заузели су северозападни део Шпаније — Галецију, Алани средњу Шпанију, југозападни 
део — Лузитанију (тј. део данашње Португалије) и области на исток од ње, док су јужни 
део  Шпаније  —  Бетику  —  заузели  Силинзи.  На  тај  начин,  у  Шпанији  су  првобитно 
образоване четири варварске краљевине разног племенског састава. Римско Царство је 
признало то освајање, али је затим (416 г.) нахушкало на Вандале визиготског краља 
Валију, који је истиснуо Вандале и Алане из северне и средње Шпаније; притом су 
Силинзи били готово уништени, а Алани се на југу стопили са Аздинзима.

Аланско-вандалска  краљевина  у  Северној  Африци. Али  Вандали-Аздинзи  и 
Алани нису дуго остали у Шпанији. Угњетавани у Шпанији од Римљана и Гота, они су у 
маси од 50 до 80 хиљада људи, са својим краљем Гајзерихом на челу, прешли 429 г. 
Гибралтарски Мореуз и стигли у Северну Африку. У току једне деценије Алано-Вандали 
освојили су  афричку провинцију;  442 г.  Римско Царство морало је  да  дефинитивно 
призна њихову краљевину.

Лакоћа  покорења  Африке  (упорнији  отпор  пружали  су  само  крупни  градови) 
долазила  је  отуда  што  је  у  то  време  вођена  жестока  класна  борба  између  самог 
афричког становништва. Ниже класе те провинције, које су у својој маси припадале 
секти  донатиста (такозвани  циркумцелиони или  агонистици),  устајале  се  против 
владајуће  класе  и,  по  Салвијановом  сведочанству,  отворено  молиле  бога  да  дођу 
варвари.

Учврстивши  се  у  Северној  Африци,  Алано-Вандали  су  извршили  широку 
конфискацију  земљишта  од  крупних  сопственика,  који  су  пружали  особито  упоран 
отпор варварском освајању. И овде се запажа иста она појава која је обично пратила 
свако освајање римске територије од стране варвара: огорчен отпор владајуће класе и 
симпатије народних маса према варварима-освајачима.

На земљишта која су остала у поседу крупних сопственика разрезани су порези, а 
конфискована земља подељена је у парцеле (sortes) и ослобођена пореза,

Пошто су тако основали у Северној Африци своју краљевину, Алано-Вандали су 
почели да одатле предузимају препаде на обале Средоземног Мора. 455 г. они су чак 
заузели и опустошили град Рим. Савременици су сматрали да су Вандали приликом 
пљачкања Рима превазишли сваку меру. Отада се крајњи степен сваког разарања почео 
називати »вандализмом«.
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Али пошто су разбили владајућу класу афричке провинције, Алано-Вандали су 
врло брзо ставили на њено место своју сопствену класу крупних земљопоседника и 
робовласника,  који  су  у  великим размерама учествовали  и  у  поморском гусарству. 
Развитак класних противречности,  који  је  био компликован верском борбом између 
аријанаца и католика, ослабио је аланско-вандалску власт у Африци, тако да је најзад 
власт Вандала подлегла 534 г. под ударцима одличног војсковође цара Јустинијана — 
Велизара. Томе је допринео и став преосталих крупних римских земљопоседника, који 
су пружали свестрану подршку Царству у његовој тежњи да успостави своју власт у 
Африци.

5. ХУНСКИ ПЛЕМЕНСКИ САВЕЗ У ПАНОНИЈИ

Хуни  у  Панонији. Покоривши  Остроготе,  Хуни  су  наставили  своје  освајачко 
кретање на запад.  У исто време они су предузимали и препаде на југ,  у  Азији, на 
Кавказ, продирали чак у Сирију, на Балканско Полуострво (у Тракији) и долазили до 
Цариграда. Основали су широк савез племена са средиштем у Панонији, ујединивши 
под собом племена: Остроготе, Гепиде, Скире, Туркилинге, Херуле, Хазаре (који су у 
то време живели на Понту), словенска племена Анта и др. Власт тога савеза допирала 
је на исток до Волге. Многи Хуни ступали су у војску римског цара за плату и служили у 
трупама Стилихона и Аеција. Ујак Атиле, будућег хунског вође, Руа (Ругила), добио је 
од Рима звање римског војног команданта, са годишњом платом од 350 фунти у злату.

Атила. Тридесетих година V века истакао се као хунски вођа чувени Атила (433-
454 г.). У својој младости био је талац на двору Источног римског царства и служио у 
римској  војсци.  Атила  је  најпре  владао  заједно  са  својим  братом,  кога  се  затим 
ослободио путем убиства, и тако задобио власт над читавим широким хунским савезом, 
поставши најмоћнији  владар у  Европи  свога  времена.  Средњовековни германски  еп 
узео је доцније Атилу (под именом краља Етцела) за једног од својих хероја.

Пре  свега  Атила  је  почео  да  страховито  пустоши  граничне  земље  —  Иран  и 
Источно римско царство. Царство је морало често да купује мир од Хуна под веома 
тешким условима. Пред крај живота Атила је кренуо на запад. Прешавши реку Рајну 
код Некара, Атила је порушио низ градова (Тријер, Мец, Ремс) и опсео Орлеан. За то 
време  Арције  је  формирао  на  југу  војне  снаге,  примивши у  своју  војску  Визиготе, 
Франке и Бургунде. Пошто је заузео Орлеан, који је Аеције ускоро повратио, Атила се с 
богатим пленом почео повлачити у отаџбину, али су га Аецијеве трупе; стигле недалеко 
од града Троа, на Каталаунским пољима, и ту је дошло до крваве битке (451 г.). У тој 
битки на једној страни борили су се Хуни и низ германских племена, међу којима и 
Остроготи, а на другој — Аецијеви Гало-Римљани и такође германска племена, међу 
којима и Визиготи.  У тој  битки обе стране су изгубиле много снага  и  ниједна није 
успела да однесе одлучну превагу. Уз то је Аеције, бојећи се јачања Визигота, пустио 
ове кућама. Атила, који  је био опседнут у свом логору, успео је да се  са читавим 
пленом повуче преко Рајне. Ова битка показала је снагу војног савеза образованог у 
Галији, и зато Атила није више предузимао најезде на запад, већ је променио правац и 
ударио на југ. 452 г. он је прешао Алпе и приближио се Риму, томе предмету сталних 
жудњи свих варвара. Али је једно посланство римског цара постигло да се Хуни повуку 
из Италије под условом да добијају годишњи данак.

Ускоро  је  Атила  умро,  а  његов  војни  савез  се  распао.  Поједина  племена 
(Остроготи и Гепиди) дигла су устанак и ослободила се зависности од Хуна.

Друштвено  уређење хунског  савеза. О  друштвеном  уређењу  хунског  савеза 
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можемо судити на основу вести које су нам сачуване у фрагментима изгубљеног дела 
Приска,  учесника  у  посланству  источноримског  цара  Хунима  у  Панонији.  Поједина 
племена тог савеза и даље су чувала своје вође; ови су чинили Атилину свиту. Међу 
њима било је Острогота, Гепида, Скита, вођа Алана и др. Сами Хуни нису се бавили 
земљорадњом. Они су и даље били сточари-номади, који су аграрне плодове добијали 
од покорених племена, која су им плаћала данак. Али су већ имали утврђене градове; 
један од њих, окружен зидом с кулама, био је Атилина престоница. Код Хуна је био 
развијен робовски посед, и поједини претставници хунске аристократије поседовали су 
читава села људи зависних од њих. Родовска и чиновничка аристократија имала је 
велику власт у савезу. Па ипак положај основне масе војника није био тежак; био је 
бољи од положаја савременог становништва Римског Царства, изнемоглог под теретом 
пореза и угњетавања. Зато су поједини претставници римског друштва, ако би доспели 
под Хуне као ратни заробљеници, радо остајали затим у њиховој служби.

6. ОСНИВАЊЕ БУРГУНДСКЕ КРАЉЕВИНЕ

Стари Бургунди. Бургунди су, као Готи и Вандали, такође припадали Источним 
Германима. Они су првобитно живели на Прибалтику, код ушћа Одре, као и на острву 
Балтичког Мора које се у старини звало по њиховом имену Бургундархолм, а данас се 
зове Борнголм. Потиснути с морских обала од Ругијаца, Бургунди су запосели сливове 
река  Варте  и  Неца,  све  до Висле.  Птолемеј  казује  да  живе  око  тих  места,  између 
средње Одре и Висле.

У првој половини III века основна маса Бургунда кренула је заједно с Вандалима 
на југ, а затим на запад, у долину горње и средње Мајне. Ту су живели дуго времена 
ратујући са Аланима и потпомажући Римско Царство у његовој борби с њима. Поједини 
одреди или су ступали у службу Царства, или су узимали учешћа у нападима других 
германских племена на њега.

Мало  помало  они  продиру  до  Рајне,  углавном  у  област  Мајнца,  мешају  се  у 
унутрашње  ствари  Царства  и  подржавају  у  Галији  поједине  претенденте  на  царску 
власт. Старинске саге (»Песма о Нибелунзима«) указује да је град Вормс на Рајни био 
престоница бургундског племена. Ту међу њима почиње да се шири хришћанство, у 
облику аријанства.

Бургунди у Галији. Тридесетих година V века почиње кретање Хуна ка Рајни. 
Најпре се Бургунди сами боре против римског војсковође Аеција, али затим учествују у 
битки на Каталанунским пољима на страни Рима. Замолили су Царство да им додели за 
настањивање  Савоју  (Сабаудију),  са  престоницом  у  Женеви.  Бургунди  се  као 
савезничке  трупе  настањују  и  у  Лионској  провинцији,  и  њихови  краљеви  добијају 
римску титулу magister militum. Центар области запоседнуте од Бургунда постаје град 
Лион.

Лионска  краљевина  Бургунда. То  је  трећа  етапа  кретања  Бургунда,  која  је 
довела до стварања њихове Лионске краљевине. Они су се ту населили најпре као 
савезници  и  најамници  Рима,  али  се  доцније  претварају  у  господаре  и  патроне 
Римљана,  чему  је  допринело  слабљење  царске  централне  власти  у  то  време.  На 
запоседнутој територији Бургунди су натерали галске сенаторе да им одвоје један део 
својих  земљишних  поседа.  Бургунди  су  себи  узели  две  трећине  ораница  и  једну 
трећину  робова,  половину  кућне  површине,  шума,  вртова  и  пашњака.  У  то  време 
Бургунди су већ поседовали читаву долину реке Роне, сукобљавали се на западу са 
Визиготима и оспоравајући им Оверњ.
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Бургунди постају  у  Римском Царству  велика  снага  за  владе  краља Гундобада 
(464-516 г.). Тада је записан Бургундски закон, у својој првобитној редакцији; то је 
зборник  бургундског  права,  састављен  под  јаким  утицајем  римског  права.  Као 
Визиготи, тако су и Бургунди саставили за Римљане засебан зборник римских закона 
(Rex Romana Burgundionum). Као по другим германским краљевинама које су у то време 
осниване  на  римској  територији,  и  код  Бургунда  је  у  области  права  примењиван 
персонални  принцип,  по  коме  су  чланови  сваког  племена  живели  по  својим 
племенским обичајима и законима. Према томе, право није носило територијални већ 
лични  карактер.  Сваком  претставнику  бургундског  племена  судило  се  по  законима 
његовог  племена,  ма  где  он  живео;  исто  је  тако  Римљанину  суђено  по  римским 
законима.

Подела земље између Римљана и Бургунда испрва је ослабила крупни земљишни 
посед,  али  у  исто  време  и  допринела  распадању  старинских  општинско-родовских 
односа код Бургунда, развитку приватне својине код њих и класне диференцијације. 
Отуђивост земље и процес обеземљивања почели су да оштро прете читавом војном 
систему Бургунда, тако да је краљ морао да изда забрану продаје парцела (sortes) у 
случају да Бургунд поред парцеле коју продаје нема више никакве земље на другом 
месту.

Бургундски закон зна већ за три сталежа међу слободним Бургундима (ingenui, 
faramanni):  аристократија,  људи  средњег  стања,  који  су  поседовали  потпуне 
земљишне парцеле, и  нижи слободни људи без земље, који су били у служби виших 
класа.  Осим  тога,  Бургунди  су  знали  за  колоне,  робове и  ослобођенике.  Класна 
диференцијација Бургунда достигла је, дакле, већ знатан развитак.

Образовање слоја крупних земљопоседника из редова Бургунда није довело до 
стапања  тог  слоја  са  крупним римским земљопоседницима-сенаторима.  Национална 
подвојеност била је још жива; на њу се надовезивала и верска подвојеност између 
католика-Римљана  и  аријанаца-Бургунда,  иако  су  се  ови  одликовали  верском 
трпељивошћу. Та подвојеност слабила је Бургундску краљевину и доцније допринела 
њиховом покорењу од стране Франака (534 г.).

7. КРАЉЕВИНА ОСТРОГОТА У ИТАЛИЈИ

Италија у доба Рицимера и Одоакра. После заузимања и пустошења Рима од 
стране Вандала (455 г.) власт у Западном римском царству прешла је у руке Једног 
Германа  —  Свева  Рицимера,  који  је  по  свом  нахођењу  постављао  и  свргавао 
западноримске цареве.

Затим је власт на кратко време прешла у руке Бургунда Гундобада, да најзад 
припадне патрицију Оресту (који је своју каријеру започео као нотар код Атиле). Орест 
је свргао цара Јулија Непота и прогласио за цара свога сина Ромула Августула (475 г.). 
Као штићеник крупних земљопоседника Италије, он је одбио да задовољи захтев да се 
да  земља  војним  најамницима  Царства,  који  су  припадали  разним  варварским 
племенима (Херули, Скити, Алани итд.) и били смештени у то време на северу Италије. 
Пошто нису добили награду у виду земље, најамници су дигли устанак и на челу са 
својим предводником Одоакром збацили Ромула Августула (476 г.). Година свргавања 
последњег западноримског  цара Ромула Августула обично се  сматра годином »пада 
Западног римског царства«.

Ослањајући  се  на  војне  одреде  варвара,  Одоакар  је  у  Италији  основао  своју 
краљевину, под врховном влашћу источноримског цара. Он је послао у Цариград знаке 
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царске власти, који су дотле припадали западноримским царевима, био је признат за 
намесника Царства и добио од двора титулу патриција. Под његовом влашћу водећу 
улогу и даље су имали римски сенат и римска бирократија. Ипак је извршена подела 
земљишта. Једна трећина земљишта крупних земљопоседника конфискована је и дата 
најамницима, али та земљишта нису обухватала непрекидну површину,  већ су била 
разбацана по разним местима Италије.

Одоакар је тежио да стави своју руку на огромна црквена земљишна богатства, 
која су се у то време већ била формирала у Италији, и чак да утиче и на сам избор 
папа. Он се држао потпуно независно од цариградског двора и водио је самосталну 
политику. Све је то изазвало јаку опозицију од стране већине сенаторске и црквене 
аристократије у самој Италији и крајње незадовољство Византије. Да би учинио крај тој 
Одоакаровој политици, цар Зенон је управио на Италију војне снаге Острогота.

Остроготи у Панонији. После распадања хунског савеза Остроготи, који су у то 
време живели у Панонији, дигли су устанак,  ослободили се власти Хуна и  постали 
савезници  Царства.  Крајем  V  века  њихов  вођа  постао  је  Теодорих,  који  је  водио 
порекло из аристократске куће Амалâ. Он се васпитао у Цариграду као талац, истакао 
се у војној служби под царем Зеноном и достигао висок положај на двору, добивши 
титулу царевог посинка, патриција и козула. То Теодориху није сметало да у више 
махова  устаје  против  цара  и  да  угрожава  Цариград.  Да  би  удаљио  Остроготе  од 
престонице, Зенон је наложио њиховом вођи Теодориху да збаци у Италији Одоакра с 
власти.

Оснивање Остроготске краљевине у Италији. 488 г. Теодорих је на челу Гота и 
с њима савезних племена кренуо на Италију. После неколико битака и опсаде низа 
градова (при чему је сенаторска аристократија у већини устајала против Одоакра, а 
зависно сељаштво делимично га потпомагало), закључен је уговор између Теодориха и 
Одоакра  о  подели Италије,  али  само неколико дана  после  тога  Одоакар  је  био од 
Теодориха  издајнички  убијен,  и  у  Италији  је  основана  готска  краљевина,  која  се 
одржала 62 године (493-554 г.).

У другим варварским краљевинама приликом њиховог оснивања одузимана је 
земља од свих крупних сопственика. Остроготи нису имали потребе за тим, јер су били 
размештени по земљиштима (sortes) која су пре тога запосели Одоакрови варвари; на 
остала земљишта разрезан је одређени порез у висини једне трећине доприноса са 
њих. Карактеристично је да је расподелу земљишта између Острогота извршила једна 
комисија, на чијем је челу стајао римски сенатор и земљопоседник Либерије. Према 
томе, оштрица акта поделе земље Готима није била уперена против римског крупног 
земљопоседа.

Најпре је остроготско освајање унело извесне измене у општи ток друштвеног 
развитка  Италије.  Остроготи  су  се  населили  у  општинама-маркама.  Код  њих  су  се 
сачували још и остаци родовских односа. Али врло брзо нестаје и тих остатака, јер су 
Остроготи били насељени разбацано и измешано с Римљанима. Појачао се такође и 
процес  унутрашње  класне  диференцијације.  Пораст  крупног  земљопоседа  у  самом 
остроготском друштву стајао је у вези с процесом који се вршио на другом полу, с 
процесом сиромашења једног дела Гота и чак с њиховим претварањем у робље. На тај 
начин,  у  границама  самог  остроготског  племаца  формирала  се  готска  земљишна 
аристократија и готска сиротиња. Будући краљ Теодат, који је припадао краљевској 
кући Амалâ, добио је још при самој подели веома много земље. Уз то »он није трпео 
никакве  суседе«,  каже  савременик  тих  догађаја,  писац  Прокопије,  карактеришући 
сталну Теодатову тежњу да проширује и заокругљује своје поседе на рачун суседа. У 
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интересу те нове остроготске крупне земљишне аристократије било је стварање нових 
крупних газдинстава, којима је била потребна радна снага. Зато је она била против 
везивања колона на земљу. Теодорихов едикт допуштао је отуђивање колона и робова 
без  земље и  чак  њихово  претварање  у  кућне  робове  (famuli  urbani).  Али  се  може 
претпостављати  да  је  само  ропство  добило  нешто  блажи  карактер  под  утицајем 
патријархалног  карактера  ропства  код  Германа.  У  исто  време,  они  робови  који  су 
раније, приликом освојења Италије, побегли од својих господара и стали на страну 
Острогота, имали су сада да буду враћени својим ранијим власницима. Према томе, 
Теодорихова  социјална  политика  спровођена  је  у  интересу  крупног  земљопоседа  — 
како новог, остроготског, тако и старог, римског, сенаторског и црквеног, који је имао 
своје  опште  интересе.  Поклапању  интереса  допринела  је  и  та  околност  што  су 
Остроготи у Италији наишли на крупни земљопосед, који они нису разрушили. С друге 
стране,  рани  почеци  класне  диференцијације  довели  су  до  издвајања  готске 
земљопоседничке и робовласничке аристократије, која је осетила подударност својих 
интереса са интересима римске аристократије. Све је то условило онај процес који 
носи назив романизација: крупним земљопоседницима и робовласницима међу самим 
Остроготима били су потребни ради правне санкције њихове владавине римско право и 
римске установе; и зато их они и подржавају.

Новообразована остроготска земљишна аристократија с Теодорихом на челу све 
се више зближава са старом римском аристократијом. Зато су у остроготској држави 
веома велики утицај задобили аристократски римски сенатори. Особито велику улогу 
играо је римски аристократа Касиодор, који је заузимао положај државног секретара у 
остроготској држави и по Теодориховом налогу написао »Историју Гота«, с циљем да 
прослави остроготски краљевски род Амалâ.

У исто време мења се и само политичко уређење Гота. Народна скупштина сада 
више не постоји. Известан значај задржава у остроготској држави римски сенат, који је 
био заштитник интереса крупног земљопоседа. Али центар управе све више постаје 
краљевски двор. Краљевска власт јача. Теодорих се облачи у пурпурну одећу, његова 
личност  проглашује  се  за  свету,  он  добија  титулу  Августа.  Сам  он  био  је  велики 
обожавалац римске културе, иако чак није умео да чита и пише на латинском језику. 
Али  је  његова  кћи  била  у  своје  време позната  списатељка  на  латинском и грчком 
језику. Она је превела на грчки Вергилијеву »Енејиду«.

Према томе, на челу Остроготске краљевине утврђује се јака централна власт 
вође остроготске војске, која штити интересе крупног земљопоседа. У исто време војни 
систем  ослања  се  искључиво  на  Готе;  Римљанима  није  допуштено  вршење  војне 
службе.  С  друге  стране,  чиновништво  је  регрутовано  готово  искључиво  из  редова 
Римљана.

Специјалним  Теодориховим  едиктом  заведена  је  превласт  римског  права  на 
територији  Царства.  Основане  су  врло  многе  установе  римског  административног 
система. Али је ипак државно уређење Остроготске краљевине носило двојак карактер. 
То се пре свега огледа у титули остроготског краља: »geh Gothorum et Italicorum«. 
Заведени су римски закони, али је у исто време остало сачувано и готско обичајно 
право. У областима с римским становништвом постојали су намесници провинција, али 
су у исто време за готско становништво постојали посебни готски грофови. И даље је 
постојала  централна  римска  администрација,  али  су  напоредо  с  њом  постојали  и 
такозвани сајони, чланови краљеве дружине, који су слати са специјалним мисијама у 
разна места краљевине. Оба дела становништва — Готи и Римљани — и даље су чували 
сваки своју религију. Једни су били аријанци, други католици. Задржан је финансиски 
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систем  Римског  Царства,  онакав  какав  је  формиран  после  реформи  Константина  и 
Диоклецијана.  Међутим,  Готи  нису  хтели  да  плаћају  порезе  и  понекад  су  устајали 
против централне власти. И поред Теодорихових едиката нови крупни земљопоседници 
из редова Острогота стално су угњетавали ниже класе. Те унутрашње противречности 
остроготске државе изазивале су сталне устанке и немире. У исто време, и поред тога 
што је римска аристократија  уживала заштиту у  Теодориховој  краљевини,  поједини 
њени претставници стално су сањали о томе како ће збацити власт Гота и водили тајне 
преговоре с Царством. Пред крај живота Теодорих је дознао за те тајне преговоре. 
Њему је пошло за руком да ухвати преписку неких сенатора с Византијом. Стога су 
римски сенатори Боеције и Симах били погубљени, а њихова имовина конфискована. 
Маркс у својим »Хронолошким изводима« овако карактерише Теодорихову политику: 
»Његова велика погрешка била је у томе што је не само задржао  римску економику, 
законе, магистратуру итд., него их у извесној мери и обновио«.23

После Теодорихове смрти (526 г.) владала је његова кћи Амаласвинта уз свог 
малолетног  сина  Атанариха,  а  затим уз  мужа и  савладара  Теодата.  За  њене  владе 
спровођена  је  политика  још  већег  зближења  с  римским  сенаторима;  таква  чисто 
проримска политика није била у вољи готској војној аристократији, и Амалсвинта је 
била убијена. То је изазвало интервенцију цара Јустинијана. Његов војсковођа Велизар 
кренуо је на Италију. Отпочео је рат.

Рат с Византијом и класна борба. Рат између остроготске државе и Византије 
вођен је у условима оштре класне борбе у самом остроготском друштву. За време тог 
рата краљеви су бирани једноставно из редова чланова дружина. Први такав краљ био 
је Витигес, који се оженио Амалсвинтином ћерком. Њега је сменио Тотила; изабран од 
доњих  слојева,  који  су  били  незадовољни  због  угњетавања  од  стране  крупног 
земљопоседа,  Тотила  је  владао  од  541  до  552  г.  Он  је  показао  велики  таленат 
војсковође и организатора у огорченој борби с Византијом, која је привремено освојила 
готово читаву  територију  Остроготске краљевине,  али затим била  заузета  ратом са 
Персијанцима  на  Истоку.  Савремени  византиски  историчари  приказују  Тотилу  као 
»тиранина«  и  »човека  који  не  зна  за  законе«,  а  његову  владу  као  »безакоње«  и 
»бешчашће«.  Тако  су  реакционарни  византиски  писци  жигосали  овог  остроготског 
краља који је водио политику у интересу широких маса.

Лево  крило  револуционарног  покрета  у  Тотилино  време  чинили  су  робови  н 
колони, који су се борили за ослобођење од јарма спахија и експропријацију крупног 
земљопоседа и који су у масама одлазили у Тотилину војску. Заплашен тим покретом 
робова  и  колона,  један  део  римске  аристократије  емигрирао  је  у  Византију  и 
потпомагао поход византиских трупа на Италију; преостали део те аристократије Готи 
сy  узели  у  таоце  и  доцније  побили.  Какав су  замах  у  то  време достигле Тотилине 
реформе у интересу нижих класа, може се видети из  Прагматичне санкције, онога 
византиског закона који је издат после Јустинијановог освајања Италије и у којима се 
Тотилина влада приказује црним бојама. Закон констатује да су у историји Остроготске 
краљевине  постојала  два  доба:  доба  Теодориха  и  Амаласвинте,  и  доба  Тотилине 
узурпације и тираније. Све одлуке донесене за време Тотилине владе анулирају се и 
проглашују незаконитима сви Тотилини дарови и земљишни поклони такође се сматрају 
за  неважеће.  Декретом  је  прописано  враћање  конфисковане  и  освојене  имовине 
ранијем власницима. Проглашује се да се колони који су у то доба постали слободни 
морају  вратити  у  свој  ранији  зависан  положај,  а  робови  које  је  Тотила  пустио  на 

23 »Архив Маркса и Енгелса«, т. V; Маркс, Хронолошки изводи, I. стр. 21.
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слободу и колони који су били ослобођени кулука и данка у натури имају се вратити у 
пређашње стање.

Према томе, Тотилина борба с Византијом носила је карактер револуционарног 
устанка робова и колона,  који  су  се  местимично ослобађали и  ступали у  Тотилине 
трупе. Са своје стране, Тотила је као нужан услов за склапање мира постављао у своје 
време захтев за давањем слободе робовима пребеглим на његову страну.

После Тотилине смрти отпор Гота био је сломљен. Сам готски горњи слој тежио 
је под утицајем револуционарног покрета робова и колона да ступи у савез с римском 
аристократијом  и  пружао  је  подршку  реакционарном  освајању  Италије  од  стране 
Византије. 554 г. коначно је ликвидирана остроготска држава. Византиски војсковођа 
Нарзес завршио је освајање Италије помоћу војске састављене од Лангобарда, Хуна, 
Парта и других племена и уз подршку католичке цркве, која у то време постаје крупни 
земљопоседник.  Извршено  је  свирепо  разрачунавање  с  варварима  и  »јеретицима« 
аријанцима.

Револуција која је избила у Италији пред крај остроготске владавине претрпела 
је дакле неуспех. Али ни владавина Византије није била дугог века. После тринаест 
година,  568  г.,  знатан  део  Италије  освојило  је  једно  друго  германско  племе  — 
Лангобарди.

8. ЛАНГОБАРДСКА КРАЉЕВИНА У ИТАЛИЈИ

Лангобардско освајање. Лангобарди су испрва живели на ушћу Лабе, на левој, 
западној обали те реке. За време »велике сеобе народа« они су кренули на југ, ка 
границама Паноније, а затим још ближе граница Италије. Учествовали су у офанзиви 
Византије на Остроготе, а 568 г. у савезу с низом германских, сарматских и туранских 
(Бугари)  племена,  под  предводништвом  свога  конунга  Албоина,  и  сами  напали  на 
Италију  и  срушили  византиску  власт,  која  је  претстављала  рестаурацију  владавине 
староримске крупне земљопоседничке и робовласничке класе.

Лангобарди су  освојили знатан део Италије,  али су  се  настанили углавном у 
северној  Италији, која је  од тог  времена и почела носити назив Лангобардија, или 
доцније  Ломбардија,  са  изузетком  Венеције  и  Равене;  затим  су  заузели  већи  део 
средње Италије, са изузетком града Рима. На то су се ограничили њихови поседи. 
Јужна Италија и Рим нису били освојени од Лангобарда.

Лангобардско освајање потпомагали су робови и колони, који су дизали устанке 
у самој Италији; тако је то освајање носило револуционаран карактер, за разлику од 
остроготског  освајања  Италије.  Видели  смо  да  је  тек  крај  владавине  Острогота  у 
Италији  био  обележен  устанком  народних  маса.  Приликом  лангобардског  освајања 
уништаван  је  у  великим  размерама  крупни  земљишни  посед.  Мноштво  крупних 
земљопоседника  било  је  убијено,  а  њихови  поседи  конфисковани.  Знатан  део 
земљишта био је одузет, на њих су насељени Лангобарди, док је на осталу земљу, која 
је остала у рукама Римљана, разрезан порез. Сами власници земље претворили су се у 
пореско  становништво  у  држави  —  у  трибутарије.  У  исто  време,  у  току  освајања 
велики број  Римљана претворен је у  робље. Савремени писци казују да су се у то 
време на трговима често могли видети Римљани продавани као робови.

Развитак  феудалних  односа. После  лангобардског  освајања  Италије 
преовлађујући  слој  у  Италији  постало  је  слободно  лангобардско  сељаштво.  То  је 
сељаштво у знатној мери сачувало реликте ранијих родовских односа. Род је ту носио 
назив  фара.  Данас  је  тај  назив  (фара)  сачуван  у  многим  именима  појединих 

58



италијанских насеља. То показује да су се Лангобардн селили у родовским групама и 
да су сачували своје старинске општине-марке. Али се још од самог почетка запажа све 
већа класна диференцијација. Постојала је родовска аристократија, која је поседовала 
робове.

Још у едикту краља Ротарија (око 643 г.)  допуштено је отуђивање земљишне 
својине. Тај едикт дозвољава преношење земље на цркву, што претставља први облик 
отуђивања некретнина  који  се  појављује  у  варварском праву.  У доцнијим законима 
краља  Лиутпранда  (почетак  VIII  века)  запажамо  већ  знатан  развитак  класне 
диференцијације.  Поред  социјалних  слојева  који  су  постојали  у  почетку  — 
аристократије и слободног лангобардског сељаштва, — појављују се и људи средњег 
имовинског стања, слабог стања и беземљаши. Осим тога постоје зависни људи двеју 
категорија: робови и алдији. Ови последњи одговарају ослобођеницима — литима — по 
другим  варварским  државама.  Расте  крупни  посед,  јача  приватна  власт 
земљопоседника. Као одговор на тај процес феудализације дижу се сељачке буне. У 
законодавним споменицима истиче се низ случајева да сељаци устају против својих 
господара. Настају и немири на бази сукоба између слободне сељачке општине и све 
већег крупног земљопоседа. Све ово указује на то да процес феудализације хвата све 
више маха.

Паралелно  с  развитком  приватне  земљишне  својине  и  порастом  крупног 
земљопоседа код самих Лангобарда нестаје и разлике између Лангобарда и Римљана у 
правном  погледу.  Феудалци  се  консолидују  у  једну  јединствену  класу,  у  којој 
племенске  разлике  одлазе  у  други  план.  У  исто  време  нестаје  и  првобитне 
подвојености  између  аријанаца-Лангобарда  и  католика-Римљана,  јер  Лангобарди 
крајем VI и почетком VII века примају католичку веру.

Лангобарди и папство. У то време на челу католичке цркве налази се папа Гргур 
I.  Већ тада папе показују тежњу да се ослободе своје зависности од Византије. Ова 
тежња папа особито је порасла после ширења такозваног иконоборског покрета (види 
главу XI) у Источном римском царству, које сада носи назив Византија. Закони против 
поштовања  икона  које  су  издавали  цареви  на  Истоку  после  726  г.  почињу  да  се 
спроводе у живот и по византиским поседима у Италији. Папе су искористиле тај повод 
да отворено устану против Византије и чак да крену путем коначног расцепа с њом. 
Папа проглашује источноримског цара за јеретика. Свуда по Италији почиње збацивање 
византиских  чиновника.  Лангобардски  краљеви,  користећи  се  том  повољном 
ситуацијом, освајају земљишта и градове који су још остали под византиском влашћу, а 
напосе Равену — центар управљања византиским поседима у Италији. Али самим тим 
Лангобарди постају опасни супарници папској власти, која је дотле ишла са њима руку 
под руку. Сада се папе обраћају за помоћ против Лангобарда истој оној Византији, а 
доцније почињу да прибегавају помоћи моћне франачке државе, која се у то време 
формирала на западу. Средином VIII  века, када је сукоб између Лангобарда и папа 
достигао  свој  врхунац,  папе  подбадају  Франке  против  Лангобарда.  Франачки  краљ 
Пипин,  кога  је  папа  мало  пре  тога  крунисао  за  краља,  у  два  маха  је  упадао  у 
Лангобардску краљевину и предао папи градове Равенског егзархата и Римске области, 
које је освојио од Лангобарда, и који су раније припадали Византији. Карло Велики, 
пошто је себе прогласио за краља Лангобарда, потврдио је тај Пипинов дар папи. Тако 
је образована Папска област и ударен темељ световној власти папа (види главу V).
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IV. ФРАНАЧКА ДРЖАВА МЕРОВИНГА

Стари Франци.  Франци су се формирали по свој прилици од остатака старијих 
племена — Батаваца, Хамава, Хата, Сигамбра и других, чија је већина улазила у састав 
старе групе Истевона.  Још у  III  веку  почињу њихови напади с  оне стране Рајне на 
Галију.  Можда су  се  већ  тада  поделили на  две  гране,  на  Салиске  Франке,  који  су 
живели на доњој  Рајни, и на  Рипуарске Франке,  који су живели јужно од првих. У 
другој  половини IV  века први заузимају  Токсандрију  (данашњи северни Брабант)  и, 
потучени од цара Јулијана, остају ту на положају федерата Римског Царства. Одатле се 
постепено расељавају на југ и запад, до Соме, потискујући одатле раније становнике — 
Морине, Менапијце и Нервије, и образујући низ повезаних франачких насеља. У исто 
време Рипуарски Франци настањују се између Маса и Рајне. Франци дају Риму помоћне 
војне  одреде,  поједини  њихови  претставници  доспевају  на  прилично  високе 
административне положаје  и  чак  се  орођују  с  царевима.  451  г.  они  пружају  помоћ 
римском  намеснику  Аецију  и  учествују  у  битки  на  Каталаунским  пољима  против 
Атилиних Хуна.

Доцније је један  од  њихових вођа, Хилдерик, био завесник римског намесника 
Егидија.  Хилдерик,  који  је  водио  порекло  из  аристократског  франачког  роба 
Меровинга, био је »краљ« у Турнеу.

Освајања Хлодовеха у Галији и образовање франачке државе. Хилдериков син 
Хлодовех  (Клодовик)  (481—511  г.),  у  савезу  с  једним  другим  франачким  краљем, 
Рагнахаром,  са  седиштем  у  Камбреу,  кренуо  је  486  г.  у  даље  освајање  римске 
територије. Код Соасона они су однели пресудну победу над полунезависним римским 
управљачем и крупним магнатом Сијагријем; притом су победници задобили огроман 
ратни  плен.  Освајање  је  било  олакшано  преласком  утицајног  галско-римског 
свештенства на страну Франака. Хлодовех је учврстио своју власт браком с нећаком 
бургундског краља, католикињом Хлотилдом, што му није сметало да доцније ступи у 
борбу с Бургундима.

496 г. он је задао снажан пораз Аламанима; они су били делимично потиснути из 
Галије и ступили су под заштиту остроготског краља Теодориха.

Исте године Хлодовех је примио хришћанство, и то — за разлику од аријанства 
Гота  и  Бургунда  —  у  облику  католичанства.  Свесна  немогућности  пружања  отпора 
Францима у њиховом надирању, црква је одавно већ почела тежити за тим да склопи 
савез  с  њиховим  краљевима,  да  би  тиме  обезбедила  заштиту  својих  богатстава. 
Хлодовех је још пре ступања у хришћанство показивао склоност за такво зближење, 
ступивши  у  везе  са  епископом Ремигијем  из  Ремса.  Хлодовехово  крштење  било  је 
политички  акт,  једна  форма  учвршћивања  савеза  између  њега  и  галско-римског 
свештенства. Заједно с њим примило је хришћанство око три хиљаде његових војника. 
Присна  Хлодовехова  веза  с  католичком  црквом  веома  му  је  помогла  у  његовом 
доцнијем  рату  с  Визиготима  (507—510  г.);  за  време  тог  рата  аквитанско  католичко 
свештенство било је на његовој страни; многи градови отварали су му своје капије. На 
страну Франака стајали су и доњи слојеви визиготског друштва, док је међутим галско-
романска  аристократија  пружала  Францима  огорчен  отпор.  У  пресудној  битки  код 
Поатјеа, по речима Гргура из Тура, пало је мноштво »најугледнијих сенатора« нарочито 
из Оверња. Франачко освајање доносило је сељаштву јужне Галије олакшање његовог 
положаја. Како стоји у Прологу Салиског закона. Франци су »храбар и јак народ који је 
збацио сурови јарам Римљана«. После тих освајања међународни значај Хлодовехове 
франачке државе толико је  ојачао да  му  је  источни  римски цар  Анастасије  послао 

61



диплому за  звање конзула и  знаке конзулског достојанства.  Али је  ипак јужни део 
Галије (Прованса, Септиманија) остао у рукама Острогота и Визигота.

Ове победе, које је Хлодовех однео уз војну помоћ других франачких вођа — 
камбрезиског Рагнахара и његове браће, келнског Сигиберта и других, — и огроман 
ратни плен издвојили су га из средине осталих краљева, а његов прелаз у хришћанство 
обезбедио му је свестрану подршку цркве. Лукавством и преваром одвојио се Хлодовех 
од својих бивших савезника и окупио у својим рукама власт над свима Францима. Он је 
подмитио Рагнахарове људе, и ови су му предали свога краља; он га је сопственим 
рукама убио. Он је наговорио сина келнског краља Сигиберта да убије свога оца, после 
чега је био убијен и син. Побијени су и други франачки краљеви. Али без обзира на све 
то  црква  је  благосиљала  Хлодовеха  у  свим  његовим  подухватима,  јер  јој  је  он 
дарежљиво  поклањао  земљишта,  зидао  храмове,  помагао  ширење  хришћанства, 
ангажовао епископе за решавање државних питања и саветовао се с њима. »Бог је 
бацио његове непријатеље ничице испред њега — каже епископ Гргур из Тура, — јер је 
он  ишао  праведна  срца  пред  господом и  чинио  све  што  је  било  пријатно  у  очима 
његовим«.

За  владе  Хлодовехових  синова  освојена  је  Бургундија  (534  г.)  и  добијена  од 
Острогота Прованса (536 г.), као награда за помоћ у борби против Византије. 539 г. 
краљ Теодеберт појавио се чак у Италији, нападајући и на Остроготе и на византиске 
трупе и узалудно покушавајући да ту учврсти власт Франака. У исто време завршено је 
покоравање  Аламана  и  освојена  Тирингија;  Баварци  су  признали  власт  Франака, 
задржавши известан део своје самосталности и својих племенских војвода; Сакси су се 
обавезали да ће франачким краљевима плаћати годишњи данак у висини 500 крава.

Друштвено  уређење  Франака  у  доба  Салиског  закона.  Родовски  поредак. 
Франачко освајање унело је знатне промене у друштвено уређење Галије. Слободно 
франачко сељаштво постало је основица меровиншког друштва, нарочито на северу и 
истоку. Како каже Енгелс, »између римског колона и новог кмета сада стоји слободни 
франачки сељак«.

Друштвено уређење Франака у прво време после освајања можемо проучавати на 
основу  такозваног  Салиског  закона,  законодавног  споменика  Салиских  Франака, 
састављеног на почетку VI века, још за Хлодовеховог живота.

Ту  запажамо  процес  распадања  родовских  односа,  који  ипак  задржавају  још 
приличан значај. Сродници и даље играју велику улогу у животу слободног Франка. У 
случају  убиства  Франка  половину  вергелда (оштете  за  убиство)  добијају  синови 
убијенога, а другу половину деле између себе најближи рођаци како са очеве тако и са 
мајчине стране (глава XII).  Сви ови рођаци до шестог колена образују присан савез 
своје врсте, чији чланови извесним редом учествују у полагању заклетве на суду у 
корист сродника, или у добијању наслеђа после смрти каквог рођака, или у плаћању 
или  добијању  вергелда  за  убиство  инородца  од  стране  рођака  и  обратно,  или  у 
добијању плате приликом удаје удовице (reipus — плата женика, achasius — плата саме 
удовице). Притом је карактеристично да је у случају наслеђивања земљишног поседа 
жена искључивана из наслеђа, али је читава земља (terra Salica) имала да припадне 
»мушком полу, тј. Браћи« (Салиски закон, глава LIX).

Ево  како  сликовито  описује  Салиски  закон  учешће  чланова  рода  у  плаћању 
вергелда (глава LVIII, De chrenecruda — о шаци земље):

»Ако ко убије човека, а не буде у стању да плати све што закон тражи јер је 
отуђио сву имовину, мора дати 12 сведока који ће се заклети да осим оне коју је већ 
отуђио нема друге имовине ни на земљи ни под земљом.
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Затим он мора ући у своју кућу, скупити у шаку земље из четири угла, стати на 
праг окренут лицем према унутрашњости куће и ту земљу бацати левом руком преко 
својих рамена на онога кога он сматра својим најближим сродником.

Ако су отац и браћа већ платили, мора он исту земљу бацати на своје, тј. на троје 
најближих сродника по мајци и по оцу. Затим он мора у кошуљи без појаса, необувен и 
с обручом у руци скакати преко плота«, а троје његових рођака са сваке стране морају 
дати по половину оног дела вергелда који недостаје. »Ако се пак покаже да је когод од 
њих одвећ сиромашан да би могао платити дужан део, мора сад он бацати шаку земље 
на ма кога од имућнијих, да овај плати тај део по закону«. И најзад Салиски закон 
прописује, ако нико не јамчи за исплату преосталог дела вергелда, онда кривац »мора 
вергелд платити својим животом«.

Ми ту дакле видимо већ извесну имовинску диференцијацију међу члановима 
родовске организације, постојање сиромашних и имућнијих. Ми запажамо и тежњу да 
се изиђе из тог савеза сродника. Засебна глава (LX) директно говори »о ономе ко жели 
да се одрекне сродства«. »Он мора доћи на судско заседање пред тунгина и ту сломити 
изнад своје главе три прута дужине лакта. Затим их мора на судском скупу разбацати 
на четири стране и изјавити да се одриче заклетог сведочења, наслеђивања и сваке 
везе с њима. И ако после тога ма ко од његових рођака буде убијен или умре, он не 
мора  учествовати  ни  у  наслеђу,  ни  у  вергелду,  а  само  његово  наследство  мора 
припасти државној благајни«.

Општина-марка. У доба Салиског закона био је још жив и један други реликт 
преткласног друштва — колективни земљишни посед. Општина-марка особито се јасно 
појављује преда нама у XLV глави (De migrantibus — о пресељеницма), која је била 
најразличитије  тумачена.  У  њој  ми  читамо:  »Ако  ко  зажели  да  се  пресели  у  вилу 
другоме и ако један или више становника те виле зажеле да га приме, али се нађе 
макар један који се успротиви пресељењу, он неће имати права да се тамо пресели«. 
Даље се истиче, ако се дошљак, упркос протеста једног или два лица, ипак настани у 
вили, повешће они који протестују судски процес против њега, и ствар ће се завршити 
његовим изгнањем из виле, али се додаје: »Ако пак дошљаку у току 12 месеци не буде 
изјављен никакав протест, он треба да остане (у вили) као и други суседи (vicini)«. У 
исто време прописује се: »Ако ко позове кога другог да се насели у туђу вилу пре но 
што се добије одговарајућа. сагласност, осуђује се да плати 45 солида«.

Пред  нама  је  земљишни  колектив  (марка),  коме  припада  врховно  право 
располагања  земљом  у  селу  —  вили.  У  вези  с  тим  интересантан  је  едикт  краља 
Хилперика (561—584 г.), који утврђује начин наслеђивања земље у таквој вили, после 
смрти човека »који има суседе« (vicinos habens), али није оставио за собом синова. 
Мењајући одговарајући члан Салиског закона, едикт прописује да земљу наслеђују кћи 
или брат и сестра покојника, »а не суседи«; очевидно да је земља пре тога, ако није 
било синова, припадала суседима који живе у истом селу (villa). Првобитно су код свих 
германских племена ти суседи били у исто време и сродници. На такво поклањање 
указује Аламански закон, кад говори о настајању »спора између два родовска савеза 
(genealogiae) око границе њихових земљишта«, спора који, се решава двобојем (члан 
81).

О колективној земљишној својини говори и глава XXVII Салиског закона, у којој 
се помиње несумњиво колективна шума, којом се користе сви чланови општине-марке; 
сваки од њих ставља белег на дрвеће које му је потребно; притом се каже: »Ако се ко 
усуди  да  узме  дрво  обележено  пре  више  од  годину  дана,  нема  у  томе  никакве 
кривице«.  Дакле,  шумом  су  се  користили  сви  заједно,  али  само  по  прописима 
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одређеним од читаве сеоске општине.
У вези с тим заслужује пажњу и то што Салиски закон казује о крађи бика који 

подмирује  стадо  крава  трију  суседних села  (глава  III,  §  5);  то  очевидно сведочи  о 
заједничким испашама за више суседних села.

При колективном земљишном поседу земља је обрађивана индивидуално; по свој 
прилици кућа и окућница издвајане су у приватну својину; остала земља дељена је по 
броју кућа на парцеле окружене оградом, чије  је  оштећивање кажњавано.  У таквој 
индивидуалној  употреби  налазили  су  се  њиве,  виногради,  понекад  ливаде  и  шуме. 
Поред земљорадње достигло је код. Франака велики развитак и сточарство, нарочито 
свињарство.  Неки  истраживачи  говоре  о  правој  »свињарској  терминологији«  у 
Салиском закону, на такво се обиље термина ту наилази за разну пасмину и старост 
свиња.

Појава приватне својине на земљу и класне диференцијације.  Дакле, земља 
се већ издваја у индивидуално коришћење, али у Салиском закону још нема трагова 
продаје земље. О продаји земље говори само Рипуарски закон, који је постао доцније 
од Салиског (крајем VI и почетком VII века). Тек се дакле у то време и формира права 
земљишна приватна својина, алод. Али се ипак и у доба Салиског закона, као што смо 
већ видели, већ запажа имовинска диференцијација међу слободним Францима, већ се 
појављују сиромашни и имућни.

Едикти франачких краљева из тога истог VI века, који допуњују Салиски закон и 
обележавају  даљи  процес  класног  раслојавања  франачког  друштва,  говоре  већ  о 
Францима  с  мало  земље  (minoflidi),  о  крупним  земљопоседницима,  који  поседују 
земљу  на  више  разних  места  (meliores),  и  најзад  о  економски  сасвим  пропалим 
људима, који више не могу да плаћају казне и који лутају по шумама; то су људи на 
које  локалне  власти  гледају  рђавим  очима.  Узроци  који  су  довели  до  пропадања 
слободног сељаштва леже у терету војне службе, која је људе одвајала од привреде, у 
високим порезима, који су током VI века проширени н на слободне Франке и који су 
изазивали низ немира и устанака, и најзад у претерано високим казнама за разне врсте 
прекршаја  права,  за  нарушавање  старих  друштвених  односа  (честа  у  то  доба)  и 
стварање нових.

Ропство. Сиротиња, запавши у беду, почиње да себе продаје у робље, губећи 
своју слободу за извесну суму новца. Могућност да какав кривац у случају платежне 
неспособности постане роб нагонила је имућне људе којима је била потребна радна 
снага, нарочито цркву, да се живо интересују за затворенике у тамницама; тамнице 
тога  времена  претстављале  су,  према  томе,  неку  врсту  тржишта  радне  снаге. 
Средњевековна житија »светих« често казују како овај или онај популарни »светац« 
посећује тамнице и откупљује сужње. Таквим »богоугодним« путем све већи црквени 
земљишни посед добијао је радне руке.

Други  извор  ропства  био  је  у  ратним  заробљеницима.  Већ  је  само  освајање 
Галије  осигурало  Францима,  особито  њиховим  вођама,  плен  те  врсте;  доцније 
међусобне борбе и узајамни напади такође су омогућавали обилан прилив робова. Већ 
у самом Салиском закону имамо многобројне индиције за знатан развитак робовског 
поседа код Франака. Тако Салиски закон зна за разне професије робова: кућне слуге, 
коваче, златаре, свињаре, виноградаре, коњушаре. Ово указује на то да су код Франака 
у доба Салиског закона постојала крупна газдинства и крупни земљопоседи. Интереси 
тога  младог  крупног  газдинства,  које  се  у  многоме  косило  са  интересима  старога 
колективног коришћења земље и које је изазивало многобројне сукобе, несумњиво су 
и довели делом до стварања самог Салиског закона, који је имао за задатак да ту нову 
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својину штити од свих покушаја да се у њу дирне.
Поред робова, Салиски закон зна и за полуслободне људе — лите — и за праве 

ослобођенике  по  римском  праву  (такозване  Romani  tributarii),  који  су  крупноме 
земљопоседнику плаћали данак у натури.

Министеријална  аристократија.  Крупне  сопственике,  који  су  земљу  добили 
углавном од краља, чинили су у првом реду људи из његове околине, чланови његове 
дружине —  антрустиони, његови чиновници —  грофови, сацебарони. Салиски закон 
издваја  их  из  остале  масе  Франака  троструким  вергелдом  (у  висини  600  солида), 
нарочито  чувајући  њихов  живот  н  стварајући  од  њих  привилегован  сталеж 
министеријалне  аристократије,  која  је  заузела  место  старинске,  изумрле  франачке 
родовске аристократије. За убиство обичног Франка плаћало се 200 солида, за убиство 
лита — 100 солида, за убиство ослобођеника 83—100 солида. Исти вергелд плаћан је и 
за убиство слободног Римљанина — земљопоседника (Romanus possessor). За убиство 
или крађу туђег роба плаћала се казна од 30—36 солида.

После освајања особито крупне размере достигао је краљевски земљишни посед. 
У рукама краљева стекла се пре свега земља римског фиска; осим тога, уопште сва 
необрађена  земља.  Тај  фонд  попуњаван  је  још  конфискованим  земљиштима 
»бунтовника« и земљиштима чији су власници  изумрли. Из тог су фонда краљеви и 
делили лаке руке земљишне дарове разним члановима својој околини и цркви, чија 
земљишта почињу брзо да се повећавају.

Слободно  сељаштво. Па  ипак,  и  поред  развитка  крупне  земљишне  својине, 
основну масу франачког друштва и даље су чинили слободни сељаци — војници, који су 
живели по земљишним општинама — маркама и који су сачували многе реликте ранијег 
родовског поретка. Чак и у чисто романским деловима франачке државе, у којима је 
крупни земљишни посед достизао крајем римског периода знатне размере, довело је 
освајање  до  ситњења  земљопоседа,  до  повећања  процента  слободног  ситног 
земљопоседа,  захваљујући  томе  што  су  се  и  ту  насељавали  у  појединим  оазама 
слободни  Франци.  Преостала  галско-римска  аристократија  почиње  да  се  у  тим 
областима  стапа  с  младом  франачком  министеријалном  аристократијом,  образујући 
привилеговану  групу  такозваних  краљевих  гостију  за  столом  из  редова  Римљана 
(conviva regis).

Алод. Али  је  образовање  приватне  земљишне  својине,  такозваног  алода, 
неизбежно  морало  у  будућности  довести  до  широког  развитка  крупног  земљишног 
поседа.

»Са алодом — каже Енгелс — створена је не само могућност него и потреба за 
претварање првобитне  једнакости  земљишних поседа  у  њену  супротност...  Од оног 
тренутка  како  је  настао  алод,  тј.  слободно  отуђива  земљишна  својина,  земљишна 
својина као роба, постанак крупног земљишног поседа постао је само питање дана«24.

Постанак крупне земљишне својине. Почетак тог процеса може се запазити још 
у доба Салиског закона. Доцније, у VII и VIII веку, особито у центру и на југу државе 
(Неустрија и Аквитанија), образовање крупне земљишне својине — световне и црквене 
— хватало је све више маха. У то време особито је широко била распрострањена пракса 
такозваних  прекарија,  не  само  у  облику  давања  беземљашу  од  стране  крупног 
земљопоседника комада земљишта на коришћење, махом доживотно (precaria data), 
него и у облику предаје крупном привилегованом земљопоседнику, нарочито цркви, 
сопственог земљишта од стране ситних сопственика, с  тим да је ови добију натраг 

24  Маркс и Енгелс, Дела, т. XVI, део I, стр. 392 (на руском).
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(precaria oblata) на доживотно коришћење, понекад и наследно — у границама једног 
до два поколења. Врло често је прекарист добијао од манастира, поред своје земље, у 
прекариј још и комад црквене земље — то је такозвани »прекариј-уздарје« (»precaria 
remuneratoria«). Оваква мера морала је особито привући ситне земљораднике да своје 
парцеле предају цркви. Али док су се крупнији прекаристи, који су плаћали невелик 
данак  (ценз),  налазили  још  у  релативно  сношљивом  положају,  дотле  су  ситни 
прекаристи, нарочито они из редова бивших беземљаша, доспевали у положај правих 
колона, дужних да плаћају данак и кулук. Поред прекаријâ, крупни земљишни посед 
практиковао је — премда засад још у врло умереним размерама — и  бенефициј, тј. 
привилеговано  држање  земље,  углавном  војног  карактера,  које  је  давано  војним 
слугама  каквог  магната,  члановима  његове  приватне  дружине.  — газиндима.  Такво 
држање земље било је условљено војном службом у корист земљопоседника.

Пораст  приватне  власти. Паралелно  с  порастом  крупног  земљишног  поседа 
вршио се и процес пораста приватне власти у рукама крупних сопственика. Ситни и 
средњи  сопственици  и  уопште  беземљаши  ступали  су  под  заштиту  (mundium) 
економски јачих људи, световних и духовних магната, препоручивали им се, како се у 
то време говорило (сам акт називан је  комендацијом): после тога магнат је постајао 
сениор таквог  човека  који  стоји  под  његовом  заштитом.  Распадање  старинских 
родовских савеза, који су дотле штитили своје чланове, и имовинска диференцијација 
у  оквирима  саме  општине-марке  појачали  су  тај  процес  развитка  приватне  власти. 
Често је ступање у земљишну и личну зависност спајано у пракси у један акт.

Имунитет. Држава је санкционисала постанак приватне власти крупних магната 
помоћу  имунитета.  Суштина  те  институције  састојала  се  у  томе  што  је  краљевим 
агентима, грофовима, сатницима и њиховим помагачима забрањивано да ступају на 
територију  појединих  лица,  која  су  од  краља  добила  повељу  о  имунитету,  у  циљу 
вршења на тој територији судских (по мање важним предметима), административних, 
полициских, фискалних или било каквих других функција; самим тим те су дужности 
преношене  у  надлежност  лица  које  је  добило  имунитет.  Уместо  државних  агената 
(iudices  publici),  све наведене функције врше сада приватни агенти магната који је 
добио имунитет (iudices privatii); тиме његова приватна власт према становништву које 
живи на његовој земљи и зависи од њега — добија у снагу.

Али се давање имунитета обично није ограничавало само на забрану државним 
агентима да ступају на територију имаоца имунитета. Особита краљева милост према 
носиоцу имунитета могла се састојати не само у простој посредничкој функцији између 
становништва и краља него и у томе што му је давано право да у своју корист убира све 
приходе са територије заштићене имунитетом, приходе који су пре тога ишли у корист 
краљевске власти (порези,  судске казне и друге дажбине).  Такав магнат  — крупни 
земљопоседник  —  био  је  сада  и  претставник  судске  власти  на  своме  земљишту, 
претседавајући лично или преко својих агената судским претресима потчињеном му 
становништву, и претставник војне власти, предводећи војску састављену од људи који 
су од њега зависили. Крупни земљопоседник претварао се у владара своје врсте у 
односу  на  становништво  које  живи  на  његовом  земљишту.  Само  је  разматрање 
предмета  који  се  тичу  тежих  кривичних  преступа  и  даље  остало  у  компетенцији 
грофовског суда.

Држава и краљевска власт. Али и сама франачка држава у доба Меровинга носи 
на себи у великој мери печат приватноправних односа.

Родовски поредак, који је владао код Франака пре освајања Галије и који се сада 
јако  распадао,  није  могао  да  послужи  као  организација  власти  Франака  над 
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становништвом  освојене  територије.  Било  је  потребно  стварање  државне  власти. 
»Најближи  је,  ипак,  репрезентант  освајачког  народа  био  војсковођа.  Осигурање 
освојена подручја према унутра и према вани захтевало је јачање његове моћи. Био је 
наступио  час  да  се  установа  војсковође  преобрази  у  установу  краљевства;  то  се  и 
извршило«.25

Краљевски двор. Центар државне управе постао је краљевски двор (palatium). 
Одатле је краљ — најкрупнији сопственик у држави, који стоји на челу најбројније, 
њему лично одане дружине, — управљао освојеном територијом као какав приватан 
домаћин: поклањао је својој околини у приватан посед земљишта из бившег државног 
фонда;  пред смрт  делио своју  државу,  као да је  то  његов приватан посед,  између 
својих  синова;  на  државне  дохотке,  у  виду  пореза  осталих  још  од  римског  доба, 
судских казни иди трговачких царина, он је гледао као на своју приватну имовину и 
располагао њима такође по свом нахођењу; на све становништво покорене територије 
—  свеједно  јесу  ли  то  Франци,  или  Гало-Римљани,  или  припадници  каквог  другог 
племена — краљ је гледао као на  »људе« (homines,  leudes)  који  су  од њега лично 
зависни, и дужни да му полажу заклетву. Чак је и само право носило лични карактер: 
сваком  човеку  суђено  је  по  његовом  племенском  праву,  без  обзира  на  племенски 
састав  становништва  територије  на  којој  је  преступ  учињен.  У  складу  с  тим,  у 
франачкој је држави било у употреби право разних племена, записано и кодификовано 
у  виду  такозваних  »варварских  закона«:  Салиског  закона,  Рипуарског,  Аламанског, 
Баварског и других закона. Римском становништву суђено је по римском праву.

Најближе  краљеве  агенте,  помоћни  персонал  његовог  двора,  чиниле  су 
првобитно  његове  личне  слуге  (министеријалци) из  редова  његових  робова  или 
ослобођеника,  о  чему  сведоче  и  сами  њихови  називи.  Тако  се  чиновник  који  је 
првобитно стајао на челу дворске управе звао сенешал (senescalus — старији роб) или 
мајордом (maior  domus  —  управник  имања);  један  други  краљев  чиновник,  који  је 
првобитно био коњушар, звао се маршал (mariscalus — роб који се стара о коњима).

Постојали су и други дворски чиновници истог првобитног порекла: благајник 
(thesaurarius,  cubicularius),  референдарији  (чиновници  канцерарије),  палатински 
грофови (пфалцгрофови), који су вршили судске функције при дворском трибуналу.

»Мартовска  поља«  и  сабори  велможа. Старинских  народних  скупштина  из 
Тацитовог доба сада нестаје. Њих замењују такозвана Мартовска поља (campi Martii) — 
војне смотре оружаног народа, које су се најдуже одржале у источном делу франачке 
државе, у Аустразији. Такве смотре стајале су у вези са системом војне обавезе — 
општом мобилизацијом, која је трајала још у доба Меровинга.

Истовремено с војним смотрама одржавани су и сабори магната краљевине; они 
су  изражавали  интересе  младог  крупног  земљопоседа,  који  је  све  више  тежио  ка 
политичкој власти.

Месна  управа.  Месна  управа  у  меровиншкој  држави  заснивала  се  на  подели 
државе на округе (gau, pagus, civitas); ови су се даље делили на сатније (centena), као 
што  је  то  постојало  код  Франака  пре  освајања  Галије.  Али  тек  су  сада  ти  делови 
племена  изгубили  свој  родовски  карактер  и  претворили  се  у  чисто  територијалне 
јединице, с краљевим агентима на челу: управу над окрузима вршили су грофови које 
је постављао краљ, а управу над сатнијама — сатници или тунгини. Осим тога, краљ је 
слао у провинцију и  поједине привремене агенте —  сацебароне.  Раније самоуправе 
готово је сасвим несталој; само су се по сатнијама још сачувале народне скупштине 
25  Ф. Енгелс, Поријекло породице, приватног власништва и државе. Издање »Напријед«, Загреб 1945, 

стр. 138—139.

67



сатније  (mallus);  ту  су  под претседништвом грофа или  тунгина  претресана  локална 
судска  питања. Уосталом и ту  се  већ  издваја  група  имућнијих  и  утицајнијих људи, 
такозваних  рахинбурга (rachinburgii) или добрих људи (boni homines), који су имали 
водећу улогу на тим скупштинама. Најнижа управна јединица била је и даље сељачка 
општина-марка, која је на својим већима решавала локална питања.

Нека племена, на пример Баварци, још су чували свој посебан положај и своје 
посебне војводе, које су над собом признавале врховну власт франачких краљева.

Порези.  Читав тај систем месне управе имао је као један од својих основних 
задатака прикупљање прихода који су притицали у краљеву корист било у виду пореза 
и судских казни, било у виду директних дажбина у плодовима с краљевих сопствених 
поседа,  разбацаних  по  читавој  држави,  и  са  земљишта  ранијег  фиска.  Притом  су 
државни агенти, грофови и сатници гледали да се и лично обогате; не задовољавајући 
се трећином судских казни која им је припадала и приходима од бенефиција, грофови 
су свим средствима појачавали порески притисак, често изазивајући тиме устанке.

Устанци народних маса.  О таквим устанцима, изазваним претераним пореским 
теретом, говоре савремени летописи. Познат нам је, на пример, устанак из 579 г. у 
Лиможу, где је гомила народа дигла буну у одговор на повишење земљишног пореза од 
стране краља Хилперика и спалила пореске књиге. Истим таквим устанцима били су 
праћени и покушаји да се порески систем, сачуван још од римског доба, прошири и на 
чисто  франачко  становништво.  Све  то  показује  какав  је  значај  за  млади  крупни 
земљишни посед имало давање права имунитета, какав је значај за »мале људе« имало 
ступање под заштиту каквог јаког магната, који се све више уздизао и такмичио по 
својој снази са самим месним властима.

Нарочито је растао црквени земљишни посед, јер су црквени магнати — епископи 
и  опати  крупних  манастира  —  имали  могућност  да  се  у  власти  и  моћи  такмиче  са 
световним магнатима и краљевим грофовима.

Цепање државе под Хлодовеховим наследницима. После смрти Хлодовеха (481
—511 г.) франачка се држава цепа на поседе — најпре четворице Хлодовехових синова, 
затим његових унука итд.; притом је то цепање било праћено огорченом међусобном 
борбом.  После  смрти  Дагоберта  (629—639  г.),  који  је  привремено  поново  ујединио 
франачку државу, долази период такозваних »лењих« краљева, под којима су стварну 
власт  у  држави  имали мајордоми.  Из  редова  мајордома издваја  се  род  Каролинга, 
којима је пошло за руком да оснују нову краљевску династију.

У  току  тог  времена  запажа  се  формирање  трију  главних  делова  франачке 
краљевине: Неустрије (северозападне Галије с Паризом), претежно с галско-римским 
становништвом,  Аустразије (североисточног  дела  франачке  државе,  настањеног 
источним Францима и од њих зависним германским племенима) и  Бургундије (бивше 
самосталне краљевине). Доцније добија самосталност и Аквитанија.

Сваки од ова три главна дела франачке државе обележен је особеностима свога 
социјалног  уређења.  У  Неустрији  се  рано  формира  крупна  земљишна  својина  — 
световна  и  црквена;  притом  пораст  ове  последње  добија  забрињујуће  размере: 
претпоставља  се  да  је  црква  поседовала  око  једне  трећине  укупне  површине 
земљишта.  Ослањајући се  на  световну аристократију,  која  је  у  погледу земљишног 
богаћења  претстављала  конкурента  цркви,  неустриски  краљеви  чине  покушаје 
секуларизације  црквених имања.  Још Хлотар  I  (511—561  г.)  чини  покушај  да  цркви 
одузме једну трећину земљишта, али је одустао од тога, заплашен претњама епископа. 
Његов син Хилперик такође се жали на пораст црквеног земљопоседа: »Наша благајна 
је  осиромашила  —  вели  он,  —  а  наша  богатства  припала  цркви.  Једино  епископи 
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краљују«. Хилперик присваја црквена земљишта, тргује епископским столицама и чак 
прописује  католицима нову догму,  која  пориче  тројство хришћанског  бога.  Црквени 
писци називају га Нероном или Иродом свога времена. Он уводи четири нова слова у 
латинску азбуку и сам саставља латинске стихове. Тежећи за тим да накупи блага, он 
повишава порезе и свирепо угушује устанак у Лиможу, који је букнуо као одговор на те 
мере; он води ратове с браћом и синовцима. Да би уздигао свој престиж, Хилперик по 
примеру  свога  брата  Сигиберта од Аустразије  ступа  у  брак са  кћерком визиготског 
краља,  Галесвинтом,  и  добија  у  мираз  низ  градова;  али  се  ускоро  раставља  од 
Галесвинте, убија је и жени се служавком Фредегундом. Сад почиње огорчена борба 
између  двеју  краљица,  Фредегунде  и  Брунхилде  од  Аустразије,  сестре  убијене 
Галесвинте, борба која је била чувена у историји Меровинга и обележена многобројним 
убиствима и свирепостима с обеју страна.

Насупрот  Неустрији,  Аустразија  је  дуго  времена  чувала  своје  примитивније 
друштвено уређење. Ту још нису били изгубили свој значај слободни ситни и средњи 
земљопоседници, који су се и даље скупљали на Мартовска поља и пружали оружани 
ослонац краљевској  власти у  његовој  борби са  све силнијим магнатима — крупним 
поседницима;  црквени земљопосед није  у  Аустризији  још стекао онај  значај  који  у 
Неустрији.  То је  одређивало и  социјалну  политику  аустризиских  краљева;  изразити 
претставник те политике била је краљица Брунхилда. У својој борби са аустразиском 
аристократијом, која је ступила у савез са неустриском аристократијом и њеним вођом 
Хилпериком,  она  се  ослањала  на  »прости  народ«,  тј.  на  ситне  земљопоседнике 
Аустразије и Бургундије.

По свом социјалном уређењу Бургундија је у многоме потсећа на Аустризију; ту 
се такође дуго времена сачувао ситни и средњи земљишни посед. Али је ту црквени 
земљишни  посед  већ  достигао  знатан  развитак.  Цркву  су  штитили  нарочито  краљ 
Гунтрамн, кога Енгелс назива »фаворитом и слугом попова«. У исто време Гунтрамн се 
увек  оштро  показивао  као  противних  световних  магната.  Зато  је  он  био  природни 
савезник  Брунхилде,  која  је  владала  у  име  свога  малолетног  сина  Хилдеберта, 
Гунтрамновог синовца.

Анделотски уговор. 587 г.  аустразиски магнати склопили су  заверу и  устали 
против  Брунхилде  и  Хилдеберта.  Онда  је  Хилдеберт  закључио  са  Гунтрамном 
Анделотски уговор. Утврђено је вечно пријатељство и узајамно наслеђивање у случају 
да  који  од  оба  краља  остане  без  деце;  обећана  је  узајамна  предаја  непослушних 
чланова  дружинâ  (леудâ)  и  обавеза  да  ниједна  страна  неће  примати  туђе  леуде. 
Потврђени су стари дарови оба краља својим присталицама и цркви, а враћени су они 
незаконито добијени; одређене су границе обеју краљевина. Захваљујући том савезу 
Хилдеберт  је  однео  превагу  над  аустразиским  магнатима,  а  после  смрти  краља 
Гунтрамна ујединио у својим рукама Аустразију и Бургундију.

За владе Хилдебертових синова и унука фактички је владала обема уједињеним 
краљевинама Брунхилда. Она је наставила своју борбу са световном аристократијом, 
штитила  цркву,  дописивала  се  са  папом  Гргуром  Великим,  форсирала  трговину  и 
одржавала старе римске путеве. Али је у својој упорној борби са Неустријом, на чијем 
су  челу  стајали  Фредегунда  и  њен  син  Хлотар  II,  претрпела  пораз  због  издаје 
бургундске  аристократије.  Осамдесетогодишња  краљица,  оптужена  за  убиство 
десеторице чланова краљевске куће Меровинга, била је ухваћена, везана коњима за 
репове и растргнута на комаде (613 г.). Тако се завршила та свирепа борба, која се у 
буржоаској литератури обично приказује као »супарништво између двеју краљица«, али 
која  је  уствари  била  живи  одраз  борбе  између  разних  фракција  владајуће  класе  у 
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меровиншком друштву.
Хлотар  II  и  победа  крупне  земљопоседничке  аристократије. Победа 

неустриског  краља  Хлотара  II,  који  је  после  Брунхилдине  погибије  постао  краљ 
уједињене  Франачке  државе  (613—629  г.),  претстављала  је  победу  крупне 
земљопоседничке аристократије. 614 г., испуњавајући захтеве световних и духовних 
магната, Хлотар је издао едикт који је предвиђао озбиљне уступке у њихову корист. 
Потврђени су им сви поклони у земљиштима које су им дали претходни краљеви. Краљ 
се обавезивао да ће грофове постављати само из редова месних земљопоседника; на 
тај је начин грофовска дужност доспевала потпуно у руке локалних магната. Укинути су 
новоуведени  »неправедни«  порези.  Краљ  се  обавезивао  да  неће  себи  присвајати 
имовину  оних  који  би  умрли  без  завештања;  та  имовина  имала  је  да  припадне 
покојниковим рођацима. Потврђена је слобода епископских избора. Краљ је обећао да 
неће узимати под своју заштиту клерике без претходне дозволе епископа и да неће 
повређивати судска права епископа према ослобођеницима који се налазе под њиховим 
патронатом; он се такође обавезивао да ће поштовати завештања приватних лица у 
корист цркве, тј. да неће конфисковати земљу отуђену на такав начин. У другом едикту 
Хлотар се обавезује да неће никог кажњавати без претходног саслушања оптуженог, а 
да ће саме казне одређивати у складу с карактером кривице.

И  поред  тога  што  је  Хлотар  II  ујединио  у  својим  рукама  читаву  Франачку 
краљевину,  сваки  од  трију  његових  делова  задржао  је  самосталност,  са  посебним 
мајордомом на челу. Аустразиски магнати хтели су чак да имају свог засебног краља, у 
личности краљевог сина Дагоберта. у чије су име управљала у Аустразији два локална 
магната, мајордом Пилин и Арнулф, епископ из Меца. Син овог последњег оженио се 
Пипиновом кћерком, и од тог брака води порекло породица Пипина, или Арнулфинга, 
оснивача каролиншке династије.

Дагоберт. Син Хлотара II Дагоберт (629—639 г.) прекршио је едикт из 614 г.: за 
његове владе извршен је попис земљишта краљевског фиска која су поклоњена цркви 
и магнатима, и један део тог земљишта одузет је н враћен у фиск. Конфискована су и 
многа  земљишта  приватних  лица,  завештана  цркви.  Ове  Дагобертове  кораке 
подржавали  су  по  свој  прилици световни  магнати,  јер  је  активна  спољна политика 
захтевала  да  ојачају  краљеви  извори  средстава.  Дагоберт  се  мешао  у  унутрашње 
ствари Визигота и Лангобарда, закључио »вечни мир« с Византијом у циљу заједничке 
борбе  против  подунавских  племена  и  предузео  један  неуспео  поход  против  савеза 
словенских племена у Чешкој и Моравској, на чијем се челу налазио краљ Само (види 
главу VIII).

Мајордоми. После  смрти  краља  Дагоберта  његови  синови  владају  под 
туторством мајордома; почиње период »лењих« краљева. Ево како тај период описује 
биограф и савременик Карла  Великог,  Ајнхард:  »Род  Меровинга...  одавно већ  није 
имао никакве снаге нити се ма чим истицао сем празном краљевском титулом. И благо 
и моћ краљевине налазили су се у рукама старешинâ двора који су се звали мајордоми. 
Њима  је  припадала  врховна  власт;  краљу  је  остајало  једино  да  се  задовољи 
краљевском титулом, да са својом дугом косом и пуштеном брадом седи на престолу и 
изиграва владара, да саслушава посланике са свих страна и да им при поласку, тобоже 
у име своје власти, даје одговоре којима су га други научили или му их чак наметнули. 
Са изузетком јаловог краљевског имена и испрошене плате коју му је мајордом давао 
по свом нахођењу, није  краљ поседовао ничег свога,  осим једне виле и то с врло 
скромним дохотком. Ту је он живео и имао мали број слугу... Ако је требало да куда 
путује, он је одлазио у колима у која су, по сеоском обичају, били упрегнути волови 
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које је гонио говедар. Тако је он одлазио у двор и на народни сабор који је одржаван 
сваке  године  на  корист  краљевине,  тако  се  обично  и  враћао  кући.  Читаву  управу 
краљевином и све спољне и унутрашње послове обављао је мајордом«.

Обично  је  било  три  мајордома,  по  један  за  сваку  краљевину.  Они  су  били 
признате вође магната, браниоци њихових привилегија и предводници војске. У исто 
време у њиховим рукама налазило се и убирање пореза. Они су доводили на престо 
краљеве који су им били у вољи. Сада праве међусобне ратове не воде више краљеви 
већ мајордоми.

Уједињење  државе  од  стране  мајордомâ  Аустразије.  О  размерама  моћи 
мајордома  сведочи  чињеница  да  је  један  од  њих,  мајордом  Аустразије  Гримоалд, 
покушао 656 г. Да прогласи за краља свога сопственог сина. Отприлике у исто време 
неустриски мајордом Еброин сјединио је у  својим рукама функције мајордомâ свих 
краљевина  Галије;  притом се он  показао таквим непријатељем аристократије  да  је 
наишао на веома јак отпор с њене стране. У Бургундији је против њега дигнут прави 
устанак, на челу са епископом отенским Леодегаријем. Еброин је морао да бежи. Издат 
је едикт да нико не сме, слично Еброину, да тежи тиранији; на мајордомском положају 
имали су да се редом смењују сви магнати; краљевски чиновници у свакој краљевини 
морали су се бирати из редова локалних житеља, свака краљевина морала је чувати 
своје локалне законе и обичаје. Али се ускоро Еброин поново враћа на власт и разбија 
своје  непријатеље.  После  његове  смрти  Пипин  Херисталски,  мајордом  Аустразије, 
победио  је  у  битки  код  Тертрија  (687  г.)  неустриског  мајордома  Бертара  и  постао 
једини мајордом читаве краљевине. Он води успешне ратове с Фризима, Аламанима и 
Баварцима, потчињавајући себи њихове поседе. Тежећи да своје војне успехе учврсти 
христијанизацијом Германа, Пипин штити католичке мисионаре и користи цркву као 
оруђе за ширење своје власти.

Зашто је баш мајордомима Аустразије пошло за руком да уједине врховну власт у 
франачкој држави?

Мајордоми Неустрије били су само вође крупних магната оне земље у којој је 
процес  феудализације  постигао  већ  крупне  успехе;  крупни  магнати,  као  што  смо 
видели на примеру Леодегаријеве политике, тежили су да ограниче централну власт и 
успешно су се борили са њом. Мајордоми пак Аустразије, где се процес феудализације 
вршио спорије, иако су сами били крупни магнати, ипак су могли да се ослањају на 
слој слободних и средњих земљопоседника, који је у Аустразији био још добрим делом 
сачуван и који је био заинтересован за јаку централну власт ради борбе с магнатима и 
ради  угушивања  отпора  сељаштва  које  је  претварано  у  кметове.  Уз  помоћ  тих 
елемената, који су чинили основно језгро војних снага, аустразиски мајордоми из куће 
Пипина или Арнулфинга успели су да уједине франачку државу и да на место династије 
Меровинга доведу нову династију.
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V. ФРАНАЧКА ДРЖАВА КАРОЛИНГА

1. ОБРАЗОВАЊЕ ФРАНАЧКЕ МОНАРХИЈЕ КАРОЛИНГА

Галија после смрти Пипина Херисталског. После смрти Пипина Херисталског 
поједини магнати, световни и духовни, стичу готово потпуну политичку независност; у 
Аквитанији се образује независно војводство Одона (Еда); дижу се и војводе појединих 
германских  племена.  Радбод  Фришки  осваја  један  део  Фризије,  протерује  из  ње 
хришћанске попове, те агенте франачких краљева, руши цркве и васкрсава паганство, 
као симбол фришке независности. Сакси упадају у рајнске области Франака, Авари — у 
Баварску. Најзад, Арабљани, почињу да пустоше Аквитанију, туку Одона Аквитанског и 
крећу  се  ка  Лоари.  Још  пре  тога  Неустријци,  на  челу  са  својим  новоизабраним 
мајордомом Раганфредом, желећи да поврате некадашњу превласт Неустрије, упадају 
у  Аустразију,  где  је  у  име  Пипинових  унука  приграбила  власт  Пипинова  удова 
Плектруда. Сама Плектруда затворила је у тамницу ванбрачног Пипиновог сина Карла, 
сматрајући га опасним по своју власт.

Такво је било унутрашње и спољашње стање франачке државе у време доласка 
на власт и првих година владе Карла (715—721 г.), прозваног доцније Мартелом (што 
значи  чекић).  С  његовом  влашћу  коначно  се  учврстила  власт  мајордома  из  куће 
Пипина, који су доцније освојили и саму краљевску власт.

Побегавши из тамнице и окупивши око себе аустразиске леуде, Карло Мартел је 
потукао  Фризе  и  Неустријце,  упркос  помоћи  коју  им  је  пружио  Одон  Аквитански. 
Поставши мајордом. он доводи на престо једно за другим марионете из дегенерисане 
династије Меровинга. Од 737 г. он не сматра више за потребно ни да поставља краља, 
толико је у то време његова власт ојачала. Карло предузима неколико похода против 
Баварске, успоставља власт Франака у Алеманији, пустоши Фризију, спаљујући по њој 
паганске храмове, и поново покорава Саксе, узевши од њих таоце и наметнувши им 
данак.  У исто  време Карло је  устао против  крупнијих магната  који  су  искористили 
мутна времена да стекну независност — против тих, по Ајнхардовим речима, »тирана 
Галије«, — и уништио једне, а довео у покорност друге. Мало помало, у низу похода, 
завршава Карло покоравање одметничке Аквитаније.

Борба са Арабљанима. Али ту, на југу Галије, Франци су се сукобили с новим 
непријатељем, Арабљанима, који су, освојивши Шпанију, почели од 720 г. да надиру и 
у  Галију.  Овамо  су  их  звали  локални  магнати,  незадовољни  франачком  влашћу; 
Арабљане је једно време позивао и Одон Аквитански, који је међутим прешао доцније 
на  Карлову  страну.  Присног  савеза  са  Арабљанима  држала  се  и  бургундска 
аристократија, која их је често звала у помоћ у својој борби с Карлом.

Одлучна битка са Арабљанима одиграла се код Поатјеа (732 г.). Арапска коњица 
није успела да поколеба бојни ред франачке пешадије, и морала се повући. Али је 
борба  са  Арабљанима  и  њиховим  савезницима  —  бургундским  магнатима,  који  су 
Арабљанима предали низ градова на југу и дизали низ устанака, трајала готово до краја 
владе Карла Мартела. Карло је потукао бургундску аристократију која је дигла устанак 
и  извршила  замашне  конфискације;  он  је  Бургунђане  називао  »бунтовницима  и 
неверним народом«. У једној од својих повеља он поклања имање неког Рикулфа, »јер 
је  он  —  стоји  у  повељи,  —  нарушивши  верност  франачкој  држави,  приступио 
Сараценима и узео учешћа у њиховим пљачкама«. На крају крајева, арапско надирање 
прекинули су грађански ратови који су избили у њиховој отаџбини.

Социјална политика Карла Мартела. Стављајући у зависност од себе германска 
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племена Фриза, Алемана, Бавараца и других, Карло Мартел је штитио мисионаре, који 
су својом делатношћу у Германији јачали франачку државу; међу њима особиту видну 
улогу играо је папски легат Бонифације, бивши англо-саксонски монах. Ипак Карло 
није пружио помоћ папи (иако га је овај у два маха молио) у борби против Лангобарда, 
својих недавних савезника у борби са Арабљанима.

Карло Мартел није само војним успесима учврстио централну власт у краљевини. 
Сами ти успеси у знатној су мери почивали на социјалној политици коју је он водио, на 
оном  преокрету  у  земљопоседничким  односима  које  Енгелс  сматра  једним  од 
најважнијих резултата каролиншке династије.26

Пре Карла Мартела преовлађујући облик краљевских земљишних поклона били 
су дарови у земљи у виду потпуне приватне својине. Такви су дарови брзо смањивали 
фонд краљевских  земљишта,  а  уз  то  нису  успостављали никакву  нову  везу  између 
краља и поданика који би добили такав поклон. Карло је морао да води упорну борбу с 
крупним  земљишним  магнатима  који  су  тежили  потпуној  независности.  Укротивши 
једне и сменивши друге, Карло је морао наћи средство да чвршће привеже за престо 
умирене магнате, или њихове наследнике. Такво средство састојало се у томе што је 
уведен систем давања земљишта на условно поседовање, у бенефициј, уместо ранијег 
поклањања  у  личну  својину.  Могућност  за  широку  примену  система  бенефиција 
пружале су,  с  једне стране,  замашне конфискације, које је  Карло вршио приликом 
умиривања  »бунтовника«  и  »издајника«,  а  с  друге  стране,  широка  секуларизација 
црквених земљишта, коју је он извршио.

Ослонац власти аустразиских мајордома у време када су већ постали мајордоми 
читаве Франачке краљевине — састојала се, поред њихове личне моћи као крупних 
земљопоседника,  и  у  подршци  коју  је  тој  власти  пружао  слој  ситних  и  средњих 
земљопоседника, још прилично многобројан у Аустразији; ти земљопоседници окупили 
су се око свога војсковође и тражили од њега заштите против самовоље магната.

Требало је проширити и подржати тај слој слободних земљопоседника, који су 
претстављали изврстан извор војне снаге франачких мајордома. Борба са Арабљанима 
показала  је  преимућства  коњице  над  некадашњом  пешадијом,  која  је  регрутована 
углавном  из  редова  слободних  франачких  сељака;  ти  сељаци  међутим  нису  могли 
издржати терет ратних обавеза, особито за време дугих и честих ратних похода, и све 
су више бројно опадали. Као основица за коњичку војну службу имао је да послужи 
управо слој средњих земљопоседника оданих мајордому. Земљишни фонд образован 
конфискацијама брзо се смањивао, и Карло је морао приступити у широким размерама 
давању црквених земљишта у војне бенефиције. То му је било утолико лакше што је он 
у  борби  с  противницима,  међу  којима  је  било  и  много  духовних  магната,  широко 
смењивао  епископе  и  опате  и  на  њихова  места  постављао  људе  из  редова  својих 
најближих присталица. Познат је његов нећак Хуго, који је добио три епископата и три 
опатије. Најближи Карлов суборац Милон био је епископ тријерски и рајмски. Читав 
низ епископских столица није уопште попуњаван. »У већини градова — пише у то време 
Бонифације  папи  —  епископске  столице  дате  су  световним људима,  који  су  жудно 
желели да се докопају црквених имања...«

Уз  подршку  тих  својих  приврженика  Карло  је  и  остварио  широко  давање 
црквених земљишта у војне бенефиције.

По  свој  прилици  у  време  Карла  Мартела  пада  и  захтев  централне  власти  да 
световни и црквени магнати сами стоје на челу војних одреда људи зависних од њих и 
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да одговарају за њихово вршење државних обавеза. Тиме су магнати изједначавани по 
својој  власти  с  грофовима,  претставницима  јавне  власти,  и  постајали  су  и  сами 
делимично носиоци те власти. На тај начин, приватноправни односи сениора и вазала 
почињу  да  добијају  јавноправни  карактер.  Ти  се  односи  још  више  учвршћују 
практиковањем имунитета, који се сада проширује и на оне територије које су пре тога 
биле независне од било какве приватне власти. Према томе, функције грофова преносе 
се  у низу  случајева на  магнате,  световне и духовне,  који  постају  сениорима дотле 
слободног становништва.

То је онај преокрет који је започео Карло Мартел и који су наставили и завршили 
његов син Пипин и унук Карло Велики. По тачној Енгелсовој опасци тај је »преокрет 
значајан због тога што је примењен као средство да се држава уједини, да се магнати 
једном заувек привежу за престо и тиме ојача кеаљевска власт, а он је на крају крајева 
потпуно  ослабио  круну,  допринео  независности  магната  и  довео  до  распадања 
државе«.27

Пипин Мали и Карломан. После смрти Карла Мартела власт у франачкој држави 
поделила су  између себе два Карлова сина:  Карломан, који је добио Аустразију  са 
Алеманијом и Тирингијом, и Пипин (са надимком Мали, због свог ниског раста), који је 
управљао Неустријом с Бургундијом и Провансом. Одмах је против нових мајордома 
дигнут низ устанака. Побунио се Карлов син од друге жене — Грифон, кога су браћа 
заобишла  приликом  поделе  државе.  Побунила  су  се  и  племенска  војводства  — 
Алеманија,  Баварска,  Аквитанија.  Оба  брата  угушила  су  те  устанке,  али  су  ради 
учвршћења свога ауторитета ипак сматрала за потребно да поставе краља. 743 г. они су 
довели на краљевски престо Хилдерика III из рода Меровинга.

Реформа цркве. У исто време браћа су се постарала да регулишу и своје односе 
с  црквом,  заоштрене  због  секуларизације  црквених  земаља  под  Карлом  Мартелом. 
Подршка цркве била им је потребна и за учвршћење њихове власти.

За  њихове  владе  сазивају  се  црквени  сабори,  који  заводе  строгу  црквену 
организацију  и  јерархију  која  потсећа  на  административну  организацију  франачке 
државе: стварају се лествице црквених положаја, које се пењу од свештеника преко 
епископа до архиепископа; осим тога ствара се окружна епархиска организација цркве. 
Слично саветима световних магната при централној власти, који се сазивају редовно, 
отсада се сваке године морају сазивати и црквени сабори. У исто време заводи се и 
црквена  дисциплина;  прописује  се  строго  придржавање  бенедиктинског  статута  по 
манастирима;  црквеним  лицима  забрањује  се  ношење  оружја,  бављење  ратом  или 
ловом и световно одевање. Запажају се и покушаји да се цркви врати њена земљишна 
имовина, раздана под Карлом Мартелом. Карломан чак отворено обећава то враћање. 
На крају крајева постигнут је компромис: сва земљишта раздана у бенефициј сматрају 
се  имовином  цркве,  али  и  даље  остају  у  рукама  носилаца  бенефиција  у  својству 
прекарија,  и  ови  за  њих  плаћају  цркви  двојни  десетак.  Систем  војних  бенефиција 
постао  је  већ  толико  нужан  елеменат  војне  организације  франачке  државе,  да  се 
повратак на старо стање показао немогућим.

Реформа цркве извршена уз подршку Карломана и Пипина, и поред прилично 
јаке опозиције од стране лица погођених њоме, довела је до тесне сарадње између 
цркве  и  државе  и  још  више  учврстила  власт  франачких  мајордома,  доприносећи 
доцније и самом освајању краљевске власти од стране Пипина. Па ипак је опозиција 
против  реформе,  нарочито  против  њеног  иницијатора  Карломана,  била  у  то  време 
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толико велика да је овај чак морао да се одрекне власти (747 г.) и да заврши живот као 
монах у Италији.

Уосталом,  велике  тешкоће  осећао  је  у  прво  време и  сам Пипин,  који  је  сад 
постао једини мајордом у држави. У више махова диже против њега устанак Грифон, 
подржаван час од Бавараца, час од Аквитанаца, а час од Лангобарда, који су одавно 
тежили за тим да освоје Баварску. Лангобардска опасност постаје сада све већа, и она 
зближава Пипина с папама, на које су Лангобарди такође вршили притисак.

Пипин  узима  краљевску власт. Привидна  власт  меровиншког  краља  мало  је 
помагала  Пипину  у  тој  његовој  борби;  зближење  с  папством  обећавало  је  друге 
перспективе; постајало је могуће да он узме и саму краљевску власт, легализовану 
црквеним ауторитетом.

751 г., у име »свих Франака« који су донели ту одлуку на заједничкој скупштини, 
упућено је папи Захарији свечано посланство с питањем: »о краљевима који су у то 
време постојали код Франака али нису имали краљевску власт: је ли то добро?«

Папа је одговорио: »Боље да се краљем назива онај ко има власт него онај ко је 
без краљевске власти«.

Добивши  такав  повољан  одговор,  Пипин  је  у  новембру  исте  године  сазвао  у 
Саосону сабор франачке аристократије и својих вазала, и ту је  он »по избору свих 
Франака, посветом од стране епископа и уз заклетву племства« уздигнут на краљевски 
престо. Меровиншки краљ Хилдерик и његов син били су пострижени и затворени у 
манастир.

Пипин се дарежљиво захвалио цркви, обасувши даровима многе манастире; али 
је папа затражио нешто више — помоћ против Лангобарда.

753 г. папа Стефан II упутио је Пипину жалбу на лангобардског краља Аистулфа, 
који је вршио притисак на Рим, а ускоро и сам кренуо на франачку државу. Саставши 
се с Пипином (754 г.),  папа га је  на коленима молио за помоћ и добио од Пипина 
одговарајућа обећања. Али рат с Лангобардима није наишао на симпатије франачке 
аристократије.  Да  би  Пипину  дао  још  већи  ауторитет  (његово  ново  звање  још  је 
изазивало опозицију), папа га је поновно крунисао и извршио обред миропомазања над 
њим, краљицом и њиховим синовима; у исто време он им је подарио титулу »римских 
патриција«.  Миропомазање  до  тог  времена  није  било  познато  у  Галији  и  није 
примењивано на Меровинге. Пипиново помазање узвишавало га је изнад претставника 
старе династије. Титула римског патриција, поред тога што га је уздигла, чинила је 
Пипина и покровитељем Рима, »ослободиоцем и заштитником цркве«.

Рат с Лангобардима и образовање Папске државе.  Па ипак  је  јака опозиција 
нагонила  Пипина  да  оклева.  Учињен  је  покушај  да  се  ствар  реши  путем  мировних 
преговора, али тај покушај није донео никаквих резултата. Онда је франачка војска у 
пролеће  755  г.  прешла  Алпе  и  потукла  Лангобарде.  Аистулф  је  уз  посредништво 
франачке аристократије замолио за мир, дао таоце и обавезао се да ће плаћати данак и 
уступити Пипину градове Равенског егзархата  и Римске области,  које  је  освојио од 
Византије. Пипин је те градове предао папи и тиме ударио темељ световној држави 
папа.

После  Пипиновог  повлачења  из  Италије  Аистулф  је  поново  почео  да  врши 
притисак на папу. Био је потребан нов Пипинов поход (756 г.), који је такође крунисан 
успехом.  Овог  пута  Пипин  је  одузете  градове  формалним  актом  предао  за  вечита 
времена  римској  цркви,  не  обазирући  се  на  протесте  и  претње  Византије,  која  је 
захтевала да јој се егзархат врати.

У  то  време  пада  покушај  да  се  теориски  заснује  световна  власт  папе  као 
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господара Папске области и чак да се она прошири далеко ван граица тог  поседа. 
Појављује се чувени фалсификовани докуменат, познат пол именом »Константинова 
даровница«.  У  том  фалсификату,  који  је  вероватно  изашао  из  папске  канцеларије, 
говори се да је цар Константин, када га је  папа Силвестар покрстио, даровао папи 
знаке царске власти — пурпурну хламиду, златну дијадему, »град Рим, земље и градове 
Италије и читавог Запада«.

Пипинови спољнополитички успеси. Тако се власт и утицај Пипина проширио и 
ван  граница  франачке  државе.  Аистулфов  наследник  на  лангобардском  престолу, 
Дезидерије,  који  је  изабран  за  краља  »по  пристанку  краља  Франака  и  по  савету 
магната«,  био  је  такорећи  Пипинов  вазал.  Византиски  цар  водио  је  преговоре  с 
Пипином о браку свог сина с кћерком франачког краља. Багдадски калифа тражио је 
његов савез у борби против Арабљана у Шпанији. Папе су тражиле Пипинову заштиту и 
помоћ франачких епископа код реорганизације управе Римске црквене области.

Последње године Пипинове владе обележене су војним успесима на југу Галије. 
759 г. Арабљанима је одузета Нарбона са Септиманијом, а после дуготрајних похода 
(760—768 г.) покорена је Аквитанија. Црква под Пипиновим покровитељством и овде му 
је  пружала  подршку  у  његовим  плановима.  Најзад,  успешни  ратови  са  Саксима  и 
Баварцима учврстили су утицај нове каролиншке монархије и у Германији.

Карло Велики и Карломан. Пред своју смрт Пипин је поделио краљевину између 
својих  синова  Карла  и  Карломана.  Старији  Карло  добио  је  северозападне  делове 
краљевине  (Аустразију,  северну  Неустрију  и  већи  део  Аквитаније);  Карломану  су 
припали југоисточни делови краљевине (јужна Неустрија, Бургундија, Прованса, Алзас 
и Алеманија, Тирингија, Хесен и неке друге области).

Између  браће  није  владала  слога,  нарочито  у  спољној  политици.  769  г.  у 
Аквитанији је избио устанак који  је дигао неки Гуналд.  Карломан је одрекао брату 
помоћ, под изговором да устанак није захватио области које њему лично припадају. 
Карло је само са својим снагама угушио устанак.

На Карломановом двору била је јака лангобардска партија, док је Карло нагињао 
на страну папе. Али захваљујући утицају и посредништву њихове мајке Бертраде, која 
је по свом пореклу припадала франачкој аристократији и симпатисала Лангобардима, 
Карло  је  и  сам  изменио  привремено  своју  политику  и  чак  се  оженио  кћерком 
лангобардског  краља  Дезидерија  —  Дезидератом.  Али  је  ускоро  (771  г.)  умро 
Карломан, и његови вазали пришли су Карлу, лишивши престола Карломанову децу. 
Његова удова заједно с децом нашла је уточиште у Лангобардији код Дезидерија, који 
је тежио да Карломанове синове врати на наследни престо. Карло је оштро изменио 
своју политику. Он се још раније разишао са Дезидеријем, а када му се папа Хадријаи I 
обратио  за  помоћ  против  Лангобарда,  он  је  кренуо  против  њих,  после  узалудних 
покушаја да се питање реши мирним преговорима.

Рат с Лангобардима.  Опсада Павије, у којој се утврдио Дезидерије, отегла се. 
Карло је искористио могућност да учврсти свој утицај у самом Риму и у пролеће 774 г. 
изненада се појавио у Риму, где га је папа примио с великим почастима, и ту свечано 
потврдио  све  Пипинове  дарове.  Са  своје  стране,  папа  је  потврдио  Карлу  титулу 
патриција, која је папу стављала у зависан положај од франачког краља.

Рат  с  Лангобардима  завршио  се  Карловом  победом.  После  заузимања  Павије 
Дезидерије  је  збачен с  престола  и  затворен у  манастир.  Карло је  ставио на  главу 
гвоздену лангобардску круну и узео титулу краља Франака и Лангобарда.

Али,  после  повлачења  франачке  војске  неке  лангобардске  војводе,  са 
Дезидеријевим сином Адалгизом на челу, дигли су устанак. Против Карла склопљена је 
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коалиција баварског војводе Тасила, Авара и Византије, која је подржавала Адалгиза и 
тежила да поврати своје изгубљене поседе у Италији.

Карло  је  поново  дошао  у  Италију,  потукао  лангобардске  војводе,  а  затим  се 
бацио на Баварску. Тасило је био осуђен као бунтовник и затворен у манастир; звање 
војводе укинуто је у Баварској, а управа над њом поверена једном од грофова.

Ускоро  је  Лангобардска  краљевина  добила  свог  засебног  краља  у  личности 
Карловог  сина  Пипина,  који  је  владао  под  општим  руководством  свога  оца;  сама 
краљевина  добила  је  организацију  по  франачком  узору.  787  г.  морао  је  признати 
Карлову власт и Беневент, једно од лангобардских војводстава које је дотле чувало 
своју независност.

Покорење  Саксоније  и  њена  феудализација.  Највећих  напора  стајало  је 
франачку државу освајање Саксоније (772—804 г.). »Од свих ратова — каже Ајнхард — 
које су Франци водили, није било дужег, тежег и свирепијег од овог«.

То ширење франачке државе на исток, ка Лаби, а затим и даље, у словенске 
области,  било  је  условљено  потребом за  земљом и  радном снагом,  коју  је  осећао 
бројни слој франачких ситних и средњих земљопоседника — база, војне организације 
каролиншке државе. Настањена земљишта у аутохтоним областима франачке државе 
била су већ раздата; фонд црквених земљишта, претворених у бенефиције краљевских 
вазала,  био  је  такође  исцрпен,  а  даље  додељивање  бенефиција  после  Пипинових 
реформи наилазило је на озбиљне тешкоће. Сада су само освајања могла дати земљу 
за нова додељивања и људе за њену обраду.

Племена Сакса захватала су територију од доње Рајне до Лабе на истоку и Ајдера 
на  северу.  Она  су  се  делила  на  четири  племенска  савеза:  на  Западне  Саксе,  или 
Вестфалце, на Ангаријце — у центру, Источне Саксе или Остфалце, и Северне Саксе, 
или Нордалбинге. Налазили су се на последњем ступњу родовско-племенског уређења, 
с почетком процеса образовања класâ. Разликовала су се три главна социјална слоја: 
родовско-племенска  аристократија  —  еделинзи,  који  су  се  истицали  крупнијим 
размерама сточарског и робовског газдинства; обични слободни људи, који су чинили 
основну масу Сакса, —  фрилинзи; и најзад неслободни људи— ласи. Поједини окрузи 
задржали су своју самосталност, под управом локалних вођа; само су у ратно време 
биране посебне војводе. Сакси су сачували паганство и по свој прилици скупљали се 
једном годишње ради вршења заједничког верског култа. Слично Германима Тацитовог 
доба, они су често предузимали препаде на пограничне области франачке државе, и 
погранични сукоби били су обична појава.

Прве Карлове операције против Сакса почеле су 772 г. Франачка војска кренула 
је против Ангаријаца, заузела њихово утврђење Ересбург, уништила њихову светињу — 
свето дебло дрвета, такозвани Ирминсул, на коме, по веровању Сакса, почива небески 
свод. Узевши таоце и задобивши богат плен, франачка војска се вратила у отаџбину.

У одговор на то Сакси су 774 г. упали у Хесен, опљачкали тамо манастир, као и 
Девентерску цркву у земљи Фриза. Франачка војска по други пут упада у Саксонију и 
подвргава земљу пљачки и пожару.

Тек од 775 г. почиње право покоравање Сакса. Једна велика војска продире у 
област Вестфалаца, Ангаријаца и Остфалаца. Пораз је био тако снажан да су Карлу 
дошли саксонски достојанственици молећи га за мир. Карло је узео таоце и запосео 
гарнизонима саксонска утврђења — Ересбург, Сигибург и новосаграћени Карлштат. У 
исто време он је затражио од Сакса да приме хришћанство. 777 г. у Падерборну је 
одржан општи сабор, на коме је саксонска аристократија положила Карлу заклетву на 
верност и добила као награду од франачког краља поједине грофовије у Саксонији на 
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равној нози с Карловим франачким вазалима.
Ова капитулација и примање хришћанства били су дело саксонске аристократије. 

Она  је  у  франачкој  држави  видела  ослонац  за  своју  све  јачу  власт  над  осталим 
становништвом. Убрзање феудализације саксонске земље било је у њеном интересу.

Основна  пак  маса  Сакса  видела  је  у  франачком  освајању  само  своје 
поробљавање. Племенски отпор франачком освајању мало помало почиње да прелази у 
класну  борбу  против  франачких  феудалаца-освајача  и  против  сопствене  саксонске 
аристократије која се претварала у феудалну.

У прво време не прелази сва саксонска аристократија на страну освајача. На челу 
читавог низа устанака (778—785 г.) налази се један од претставника аристократије — 
Видукинд.  Свирепо  се  разрачунавајући  са  устанцима,  Карло  издаје  такозвани 
Капитулариј за ствари Саксоније (Capitulatio de partibus Saxoniae), којим је у земљи 
заведен специјалан режим. Саксима је забрањено да се скупљају на опште саборе, 
изузев по краљевом наређењу; за најмањи преступ против цркве и краља прописује се 
смртна  казна.  Извршена  је  конфискација  земље од  околног  становништва  у  корист 
сваке поједине цркве, у величини двеју парцела (манса), и на сваких сто људи узет је 
по један роб и једна робиња. Становништво је морало да плаћа десетак у корист цркве. 
Све  ове  мере  увођене  су  зато  што  су устанци  обично  били  праћени  обнављањем 
паганства, као симбола независности,  док су мисионари, који су продрли у земљу, 
убијани  или  протеривани.  Саксима  се  придружио  један  део  Фриза.  Карло  је  код 
Вердена задао Саксима смртни ударац; том приликом побијено је око 4.500 талаца. 
Најзад, на Карлову страну прешао је и Видукинд (785 г.), покрстивши се. Сам Карло му 
је кумовао и дао богате дарове. По цену своје издаје купио је Видукинд Карлову милост 
и сјајну каријеру за своје потомство.

Али  ни  с  Видукиндовом  издајом  није  Саксонија  још  била  коначно  покорена. 
Победа Франака била је резултат не само војних успеха, него и веште политике, која је 
умела да се користи класним антагонизмима који су тек ницали, привлачећи на своју 
страну  саксонску  аристократију  и  самим  тим  слабећи  народни  отпор.  »Прве  (тј. 
племенску  аристократију)  —  вели  о  Карлу  један доцнији  песник  —  је  он  саблазнио 
даровима, а све остале зависне сломио оружјем«.

Даља борба, која се сада ограничавала углавном на Нордалбингију, носи већ у 
потпуности  карактер  покрета  који  је  усмерен  истовремено  и  против  франачких 
освајача, и против локалне аристократије. Та борба траје још читавих дванаест година 
(793—804  г.)  и  праћена  је  ванредним  мерама  с  Карлове  стране  —  масовним 
исељавањима  Сакса  из  њихове  земље.  Они  су  били  расељени  по  разним  местима 
франачке државе, а њихове земље раздате су Францима и њиховим савезницима — 
Словенима  из  племена  Бодрича.  Неки  окрузи  изгубили  су  око  једне  трећине  свог 
дотадашњег становништва. Такво »умирење« Саксоније било је праћено ублажењем 
специјалног режима. Саксонски капитулариј, који је израђен у Ахену, на саветовању с 
претставницима Вестфалаца, Остфалаца и Ангаријаца, и издат 797 г., укинуо је смртну 
казну у случајевима у којима је раније примењивана и заменио је новчаним казнама.

Рат са Словеиима и Аварима. Освајање Саксоније и присаједињење Баварске 
довели  су  Франке  у  додир  с  неколико  других  народа.  Дуж Лабе  и  источно  од  ње 
живела  су  у  то  доба  словенска  племена.  Од  њих  су  Бодричи,  давнашњи суседи  и 
непријатељи Сакса, пружали Карлу помоћ у његовој борби са овима. Али је покорење 
Саксоније натерало Карла да предузме мере за заштиту своје нове границе од напада 
Словена. 789 г. он је кренуо против словенског племена Лужичана, опустошио њихову 
земљу и натерао их да признају његову власт.
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У степама данашње Мађарске, у Панонији, живео је полуномадски народ Авари, 
који  је  предузимао  нападе  на  суседне  области  франачке  државе.  За  време 
лангобардског рата Авари су узели учешћа у коалицији против Франака и неко време 
држали Фријаул. 791 г. предузет је поход против Авара истовремено из Баварске и 
Италије.  Али  су  теренске  прилике  ометале  успешно  продирање  Франака.  Ратне 
операције  обновљене  су  795  и  796  г.;  том  приликом  су  Франци,  користећи  се 
унутрашњом  борбом  међу  Аварима,  продрли  у  дубину  њихове  земље,  освојили  и 
порушили централни табор Авара, окружен с девет концентричних кругова утврђења, 
такозвани Ринг. Од територије освојене у Панонији образована је Панонска марка.

Борба  са  Арабљанима. Борба  са  Арабљанима,  започета  још  под  Карлом 
Мартелом, није била завршена; сада су Франци сами прешли у офанзиву. У то време у 
Шпанији  је  вођена  борба  између  феудалних  управљача  појединих  области  северне 
Шпаније  и  емира из  породице  Омејада,  са  седиштем у  Кордови.  Користећи  се  том 
борбом, Карло је 778 г. прешао Пирннеје и заузео низ градова, али је претрпео неуспех 
код Сарагосе.  Приликом повлачења заштитницу франачке  војске напали су  Баски  у 
Ронсевалској долини и уништили је. Међу предводницима пао је и »префект Бретонске 
марке«  Роланд  (Hruotland).  Овај  догађај  нашао  је  доцније  одраза  у  чувеном  делу 
средњовековног француског епа — »песми о Ролану« (види главу XXXII).

После тога Арабљани су сами прешли у офанзиву. Кордовски емир објавио је 788 
г. »свети рат«, арапске трупе почеле су да продиру у Аквитанију, која је у циљу што 
успешније борбе против њих издвојена у посебну краљевину и дата млађем Карловом 
сину Лудвику, његовом будућем наследнику. Нова офанзива на Шпанију, која је почела 
796 г., довела је до освајања шпанске територије све до реке Ебра и до образовања 
Шпанске марке.

Франачка  монархија  и  папство. То  су  били  најкрупнији  успеси  франачке 
експанзије у Западној Европи. Од релативно мале франачке државе, каква је она била 
под  Карлом  Мартелом,  образовала  се  крајем  VIII  века  широка  монархија;  која  је 
обухватила готово читав западноевропски свет. На двору франачког краља почиње да 
се све више шири схватање да је он обнављач и наследник западноримских царева. 
Њега почињу да називају »господарем целог света, најславнијим међу краљевима, кога 
је бог у неизрецивој милости својој даровао народима као заштитника и оца«.

У то време многи су сматрали да је царски престо упражњен, јер је византиска 
царица  Ирина,  која  је  владала  у  име  свог  сина  Константина  VI,  збацила  сина  с 
престола, ослепила га и сама заузела његово место.

Али  папа  није  био  вољан  да  одвећ  уздиже  свог  сизерена.  Као  што  смо  већ 
видели, папство је још раније полагало право на владавину над Западом, објавивши 
фалсификовану повељу — »Константинову даровницу«. Папа Хадријан чак је сањао да 
оствари  ту  тобожњу  вољу  цара  Константина  и  да  сам  постане  наследник 
западноримских царева, ако је то могуће, у сагласности с византиским двором. Али је 
он умро не стигавши да оствари своје претензије.

Карлово крунисање за цара. Нови папа Лав III, који је доведен на папски престо 
(795 г.) мимо жељâ римске аристократије и који је пре тога био незнатан чиновник 
папског двора, осећао је потребу за снажном подршком франачког краља. Одмах после 
свог избора Лав III је послао Карлу римску заставу и положио му заклетву на верност. 
Против папе дигнута је у Риму побуна под руководством аристократије; сам папа био је 
на  улицама Рима нападнут и жестоко истучен.  Он је  побегао Карлу у Падерборн и 
затражио помоћ. Карло му је помогао да се под јаком стражом врати у Рим, а крајем 
800 г. и сам је тамо кренуо. На сабору свештенства и уз учешће франачке и римске 
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аристократије Лав III се свечаном заклетвом очистио од свих оптужби које су против 
њега дигнуте.  У знак захвалности за указану помоћ,  папа је 25 децембра за  време 
свечане службе ставио Карлу на главу царску круну, поклонивши му се до земље и 
пољубио га, као што је то чињено раније, за време Римског Царства.

Да  би  добио  признање  своје  нове  титуле,  Карло  је  повео  преговоре  с 
византиским двором; притом је у његове планове улазила чак и женидба с царицом 
Ирином; али је ова ускоро била збачена с престола. Тек на кратко време пред Карлову 
смрт признала му је Византија титулу »василевса«, коју су носили и источни цареви. 
Уговор је коначно склопљен на почетку владе Лудвика Побожног.

Спољашња моћ царевине Карла Беликог.  Нови цар вршио је велики утицај и 
ван  граница  свога  царства.  Багдадски  калифа  Харун-ал-Рашид  тежио  је  за  тим  да 
склопи са њим савез и против Византије и против кордовских Омејада. Он је упутио 
Карлу једно посланство; притом је међу даровима послатим Карлу особит утисак на 
Франке оставио слон, који је с великим тешкоћама допремљен у Ахен; смрт тога слона 
забележена је чак у каролиншким аналима. Краљ Галисије и Астурије Алфонз признао 
је Карлову врховну власт; краљеви Шкотске такође га називају својим господарем, а 
себе његовим поданицима. Карло се меша у ствари Енглеске, подржавајући повратак 
на престо краља Нортумбрије Индулфа (808 г.) и помажући Егберту (који је пре тога 
дуго времена живео на његовом двору) да заузме престо у Весексу. Вође ситних ирских 
племенских држава изражавају Карлу своју покорност. У исто време он покушава да 
прошири свој  утицај  и на исток Европе, предузимајући походе против Чеха и Срба. 
Последњи Карлов рат био је управљен против Данаца, који су отпочели своје нападе на 
обале Западне Европе. Упркос свих тих успеха још за Карловог живота запажају се први 
знаци нестабилности његовог царства.

Нестабилност  царства  Карла  Великом.  811  г.  Карлу  су  јављали:  »Твоји 
посланици  не  наилазе  више  на  покорност,  твоје  се  наредбе  по  грофовијама  не 
извршују«. Узрок слабљења централне власти лежао је у јачању локалних феудалних 
магната, као резултат читаве политике Каролинга.

Такав  је  био  историски  процес  који  је  довео  до  освајања  власти  од  стране 
династије  Каролинга  и  до  обнове  Римског  Царства.  Али  то  ново  царство  по  својој 
социјалној  суштини  није  више  претстављало  античко  робовласничко  царство:  ново 
царство било је феудална држава.

2. ФЕУДАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА КАРОЛИНШКЕ МОНАРХИЈЕ

Преокрет  у  земљишним  односима.  У  доба  Каролинга  развитак  феудалног 
начина производње у главним областима Франачке државе кренуо је далеко напред. 
Само је источно од Рајне, у областима праве Германије, процес феудализације завршен 
доцније.

Крупни земљишни посед, основица феудалног друштва, постојао је и раније у 
Франачкој  држави,  још  под  Меровинзима;  па  ипак  он  у  то  време  није  достигао 
доминанта« значај у друштву. Између римског колона и средњовековног кмета стоји, 
по  Енгелсовим  речима,  »слободни  франачки  сељак«.  Слободна  старинска  марка 
претставља основну ћелију франачког друштва, особито у доба Салиског закона.

Али је развитак приватне земљишне својине, такозваног алода, неизбежно водио 
порасту крупног земљишног поседа и феудалног уређења. Док се у доба Меровинга тај 
процес вршио још релативно споро, дотле се у VIII, а нарочито у IX веку, већ може 
говорити о правом преокрету у области земљишних односа. Сада поново, као у доба 
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позног  Римског  Царства,  превлађујући  облик  аграрних  односа  постаје  крупни 
земљишни посед, али не више у облику робовласничког, већ феудалног поседа.

Наши извори особито су богати подацима о томе да ситни сопственици предају 
своју  земљу,  а  понекад  и  своју  личност,  крупним  магнатима  —  управо  у  доба 
Каролинга,  нарочито  у  IX  веку;  изванредно  су  богати  таквим документима црквени 
архиви.

Пораст црквеног земљопоседа. Ова последња околност, поред чињенице да су 
црквени архиви врло добро сачувани, објашњава се у првом реду приливом дарова 
управо  у  корист  цркве.  Поред  општих  узрока  који  су  изазивали  пропадање  ситних 
сопственика  —  честих  ратова,  терета  пореза  и  глоба,  директних  насиља од  стране 
моћних магната, неродице и глади, — играли су овде улогу и специјални услови тога 
доба.  Било  је  раширено  убеђење  да  дарови  у  корист  цркве  доприносе  опроштењу 
грехова  и  стичу  дародавцу  посебну  заштиту  каквог  »свеца«.  Да  би  придало  особит 
ауторитет  овом или оном манастиру  или  цркви,  свештенство је  тежило да пронађе 
какву  било  истакнуту  светињу,  на  пример у  виду  мошти,  и  да  тиме појача  прилив 
дарова. Тако су, на пример, посланици соасонског манастира св. Медарда с тешком 
муком измолили у Риму тело св. Себастијана, и уз то су још украли делић тела св. 
Григорија;  када  су  земни  остаци  оба  та  »свеца«  довезени  у  манастир,  око  нових 
»светаца« слегло се толико народа да је читава околина била покривена људима, »као 
скакавцима«; отпочела су чудесна исцељења, а монаси су збирали новац, да му се ни 
броја не зна. У циљу вараличког извлачења богатства у корист цркве монаси су се 
служили обманом, лоповским триковима, јављањем духова. Нарочито је широко било 
распрострањено фалсификовање докумената. Какве је огромне размере оно достигло, 
може се видети, на пример, из тога што је од 560 меровиншких повеља наведених у 
зборнику Pardessus њих око 130 претставља несумњиве фалсификате, начињене махом 
у  доба Каролинга.  Ми,  на  пример,  знамо да  је  фалсификовани тестамент  Ремигија 
искористио рајмски архиепископ Хинкмар да за цркву добије читав низ поседа о којима 
у  аутентичном  тестаменту  нема  ни  помена,  иако  тај  тестамент  није  био  никад 
изгубљен, што је сам Хинкмар врло добро знао. Саме папе нису се устручавале да 
приступају  фалсификовању;  тако  је,  на  пример,  папа  Јован  VIII  настојао  да  добије 
поседе манастира Сен-Денија код Париза помоћу очито фалсификованог документа. 
Други пример претставља састављање такозване »Константинове даровнице«, о којој је 
напред  било  речи.  Сва  та  изнуђивања,  обмане,  нитковлуци,  лажна  сведочења, 
фалсификати  и  чак  директни  акти  насиља  носили  су  понекад  толико  очигледан 
карактер да сам Карло Велики у једном од својих капитуларија (811 г.) са иронијом 
пита свештенство, сматра ли оно ту грамзивост »одрицањем од овога света«?

Други моменат који је допринео особитом приливу земљишних дарова у корист 
цркве био је у широком практиковању прекарија. Сиромах који би дао у корист цркве 
своју земљу, није само добијао натраг ту земљу на основу прекарија (precaria oblata) 
на условно коришћење за себе, а понекад и за своје најближе потомке, него је често 
добијао још и комад црквене земље (precaria  remuneratoria)  на  такво исто условно 
коришћење, у виду уздарја. Ако би притом дародавац уступао земљу с тим да црква 
њоме може располагати не тек после његове смрти (post  obitum) већ одмах (a die 
presente), добијао је он такву црквену земљу још у већим размерама.

Претварање  сељаштва  у  кметове.  Пораст  крупног  земљишног  поседа  и 
обеземљивања  сељаштва  вршио  се  у  корак  са  претварањем  слободних  ситних 
земљопоседника  у  кметове.  Економски  пропали  ситни  сопственик  био  је  готово 
редовно принуђен да магнату даје не само своју земљу него и своју слободу. Повеље и 
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збирке правних формула пуне су таквих примера. Пред нама је, на пример, сиромах 
кога су задесиле »крајња беда и бриге« и који нема средстава за живот ни одело; 
немајући могућности да раскрсти с дуговима, он продаје себе у ропство, тако да његов 
власник има права да са њим поступа као са робовима по рођењу, тј. да га продаје, 
замењује, кажњава (Санска формула бр. 4). Један други сиромах, који је »пао у грех« 
да украде туђе ствари, »потпуно добровољно« пристаје да буде роб и уз то добија 
извесну  суму  новца  (Анжерска  формула  бр.  2).  Трећи  сличан  случај:  сиромах  је 
починио крађу, био стављен на муке, признао и претстојала му је смртна казна; али је 
био откупљен и претворен у роба, о чему сведочи докуменат о куповини (Анжерска 
формула бр. 3).

Али  су  сиромаси  могли  ступати  у  зависан положај  од  крупног  магната  и  под 
слободнијим условима. Пред нама је сиромах који нема довољно средстава да се храни 
и одева; он »предаје себе и комендује се« под заштиту економски јачег човека, који се 
са своје стране обавезује да ће за службу и потпуну послушност пружати зависном 
човеку помоћ у храни и оделу (Формула из Тура, бр. 43). Претварање слободног човека 
у прекариста обично је водило и претварању њега и његовог потомства у зависне људе.

Бенефициј. Али поред таквих облика наметања зависности, земљишне и личне, 
која је на крају крајева водила претварању сељака у кмета, било је и племенитијих 
облика зависности; то су бенефициј и вазалност.

Бенефициј  је  био  заметак  доцнијег  лена  (феуда).  Свој  специфичан  облик, 
различан  од  осталих  облика  даровања,  и  своју  широку  распрострањеност  добио  је 
бенефициј у доба Каролинга, од времена војне реформе Карла Мартела.

Бенефициј  је  дарован  обично  доживотно,  до  смрти  како  добитника  тако  и 
даваоца;  у  оба  случаја  било  је  потребно  обнављање бенефиција.  Али  се  он  могао 
одузети ако се не испуњују услови под којима је дат:  у случају неплаћања дажбина 
(црквени бенефициј), у случају да газдинство почне пропадати, у случају да добитник 
бенефиција не врши тражену службу. Мало помало, уколико се такав бенефициј од 
доживотног  претвара  у  наследни  и  уколико  све  више  добија  специфично  војни 
карактер, он се током IX века претвара у лено, или феуд.

Али су се још раније носиоци бенефиција, бенефицијари, старали да то условно, 
доживотно коришћење земље претворе у личну својину. Капитуларији Каролинга боре 
се против таквих покушаја.

Вазалство.  Бенефицији  су  често  повезивани  са  вазалством.  Вазалу је  земља 
давана обично на доживотно коришћење. Вазалима су називани слободни људи који су 
ступали  у  личну  зависност  од  магната,  махом  у  својству  чланова  дружине  овог 
последњег.  Сам акт  претставља »слободан споразум« између обеју  страна;  »човек« 
(вазал) комендовао је (препоручивао) себе другоме, а овај (сениор) узимао је од њега 
заклетву на верност. Али је сениор узимао на себе и старање о вазалу, и овај је имао 
право да напусти свога сениора ако сениор учини атак на његов живот, ако га нападне 
батином  или  мачем,  покуша  да  обешчасти  вазалову  жену  или  кћерку,  лиши  га 
наслеђене имовине, претвори вазала у роба, или му најзад откаже заштиту. У осталим 
случајевима вазал је имао право да напусти свога сениора само по његовом одобрењу. 
Такви су били »прописи« који су регулисали вазалне односе и који живо карактеришу 
начин живота тога доба.

Вазалство је првобитно приватан, слободан акт; али доцније држава почиње да 
регулише  вазалне  односе,  утврђујући  за  то  одређене  правне  норме.  У  даљем току 
развитка,  уколико  војно  вазалство  у  доба  Каролинга  постаје  основна  организација 
каролиншког друштва, то вазалство добија обавезан карактер. Већ Карло Ћелави (унук 
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Карла Великог) прописује (847 г.) »да сваки слободан човек у нашој краљевини призна 
над собом сениора, кога хоће, било у нашој личности било у личности наших вазала«.

Као последица таквог обавезног вазалства већ се запажа феудална јерархија: од 
краља  зависе  његови  непосредни  вазали,  магнати  краљевине,  од  ових  —  њихови 
вазали, и тако даље, све до средњих и ситних бенефицијарија, вазала нижег типа, за 
које раде кметови-сељаци, који држе вазалску земљу. Замећу се феудалне лествице, 
које претстављају политичку организацију владајуће класе у циљу обезбеђења њене 
колективне  власти  над  кметским  становништвом  (детаљније  о  феудалној  јерархији 
види у глави VIII).

Имунитет.  Непосредан  начин  за  остварење  те  власти  на  терену  био  је 
каролиншки  имунитет.  Од  обичне  привилегије  коју  је  давала  меровиншка  држава 
каролиншки имунитет се претвара у облик државне управе. Имунист се претвара у неку 
врсту државног чиновника, одговорног за становништво које живи на територији на 
коју се простире имунитет. Он се обавезује да ће сазивати то становништво на судске 
скупове  (privatae  audientitae),  који  претстављају  суд  ниже  инстанције,  лично 
претседевајући  на  њима  или  поверавајући  тај  задатак  својим  чиновницима  (iudices 
privati, advocati). Такви приватни чиновници постављају се још у доба Карла Великог уз 
учешће грофа и »народа«, тј. на њих се гледа као на неку врсту државних чиновника. С 
друге стране, сениор имунитетског округа одговара за вршење правосуђа и за то да ће 
кривци за теже кривичне преступе бити предавани суду грофа; у случају немарног 
односа сениора према тој дужности краљевски посланик (misus dominicus) са својом 
пратњом могао се настањивати и живети на рачун имуниста све дотле док овај  не 
изврши своје обавезе.

Према томе, приватна власт имуниста, крупног земљопоседника, добија државни 
карактер, а његов посед се претвара у неку врсту поседа-државе, у основну ћелију 
феудалног друштва.

Развитак производних снага у пољопривреди. Ширење крупног земљопоседа у 
доба Каролинга вршило се на бази општег повишења нивоа производних снага у VIII и IX 
веку. У то време већ се запажа у низу области развитак тропољног система обраде 
земљишта, уместо двопољног и гарења; притом се у централним областима Галије и на 
југу шири култура виших врста житарица, пшенице и пира, док на северу и истоку, у 
Германији,  и  даље преовлађују  раж и јечам. Све се  више крчи  шума ради обраде 
земљишта. Све се већма шире воћарске и повртарске културе, као и виноградарство. У 
вези с развитком коњице у војсци шири се коњарство, које захтева са своје стране 
развитак  пашњака.  По  појединим  областима  почиње  да  се  шири  и  овчарство,  а 
вунарска  производња  узима  код  Фриза  знатне  размере  (фина  сукна).  Полет  у 
пољопривреди  одражава  се  и  у  јачању  интересовања  за  античку  агротехничку 
литературу;  у  доба  Каролинга  поново  почињу  да  се  преписују  расправе  Колумеле, 
Паладија, Плинија. Карактеристично је и то да управо у каролиншко доба пада и низ 
описа разних поседа, углавном манастирских; исто тако, сада се појављују и поједине 
привредне  инструкције;  такви  су,  на  пример,  такозвани  Капитулариј  о  вилама 
(Capitulare de villis),  који се приписује Карлу Великом, или статути корбиског опата 
Адаларда.

Организација  крупног  земљопоседа.  Крупни  земљишни  посед  овог  времена 
није био једнородан. У рукама земљопоседника — краља, световних магната и цркве — 
налазила су се земљишта најразличитијих размера и квалитета. То су били и крупни 
поседи, који су захватали непрекидну, прилично знатну територију, и ситнији поседи, 
који су претстављали само део крупнијег поседа који припада неколицини феудалаца. 
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То су могли бити и појединачни земљишни поседи у границама самог села, било у виду 
малих имања, било у виду појединих сеоских мајура или чак још ситнијих површина, 
разбацаних на сеоској територији једне општине-марке, напоредо с поседима других 
сопственика,  међу  којима  и  слободних  сељака.  Та  разноликост  земљишних  поседа 
концентрисаних  у  једним  рукама  одражавала  је  разне  стадије  процеса  продирања 
крупног  сопственика  у  раније  слободно  село,  сопственика  који  је  мало  помало 
прибирао  у  своје  руке  све  већи  број  ситних  парцела  и  организовао  их  у  посед, 
заокругљавајући га помоћу размене или нове куповине земље, и најзад претварајући 
читаво село у кметовско село, део свога феудалног поседа.

Најзад, у крупне земљишне комплексе, особито у састав краљевог земљишног 
поседа,  улазили  су  поред  већ  обрађене  земље  и  крупни  шумски  терени,  који  су 
служили  углавном  као  испаша  за  свиње,  и  као  извор  шумске  грађе  потребне  у 
газдинству;  ти  комплекси  покривени шумама били  су  местимично  већ  испресецани 
многобројним парцелама засађеним разним културама.

Феудални посед. Размотримо пре свега структуру крупног феудалног поседа. Из 
доба  Каролинга  сачувани  су  нам  поједини  описи  поседа,  такозвани  полиптици; 
најпознатији  је  међу  њима  полиптик  Сен-Жерменског  манастира,  који  је  лежао  у 
околини средњовековног Париза. Ти описи дају нам конкретну слику структуре поседа 
у каролиншко доба.

Крупни феудални посед тога доба, слично меровиншком поседу, састојао се од 
два основна дела: од властелинског имања са властелинском земљом и од кметовског 
села с парцелама зависног сељаштва.

Властелинска  земља.  Властелински  део  феудалног  поседа  (mansus 
indominicatus, terra salica, terra dominica) састојао се од властелинског имања с кућом 
и  господарским  зградама  на  њему,  међу  којима  су  постојале  и  радионице 
властелинских  занатлија,  мушкараца  и  жена  (гинекеји),  који  су  на  властелинском 
имању прерађивали пољопривредне производе. За властелинско имање били су везани 
један или више млинова, као и властелинска црква, која је претстављала феудалчеву 
приватну  својину.  На  властелинско  имање надовезивали  су  се  воћњак,  повртњак и 
понекад  виноград.  По  властелинским  стајама  и  живинарницима  гајена  је  стока  и 
живина.

Под властелинско имање »потпадале« су  разне  парцеле  властелинске земље, 
обично  разбацане  између  парцела  зависних  притежавалаца  —  њиве,  виногради, 
пашњаци,  као  и  непрекидни  комплекс  шумске  површине  и  других  необрађених 
површина,  које  су  употребљаване  за  испашу  стоке  и  за  друге  привредне  потребе 
становништва читавог поседа. При таквој испресецаности парцела оне су се морале 
наизменично обрађивати или остављати за испашу.

Властелинска  земља  обрађивана  је  мањим  делом  радом  феудалчевих  робова 
(provendarii,  mancipia  non  casata),  а  већим  делом  захваљујући  кулуку  зависног 
сељаштва,  које  је  радило својим оруђима.  Само  је  у  ретким случајевима користио 
феудалац најамни рад.

Деонице сељака.  Сељачка земља била је разбијена на деонице  мансусе или 
хуфе (hufe); од њих се свака састојала од имања с кућом  и  господарским зградама, 
понекад с повртњаком или виноградом, и од појединих парцела оранице, винограда и 
пашњака, разбацаних по територији феудалног поседа измешано с парцелама других 
сељака и самог феудалца. Осим тога, сваки сељак имао је право да се користи сеоским 
пашњацима и шумом. Према томе, општина-марка, с принудним мењањем плодореда и 
заједничким коришћењем читавог низа земљишта, није ишчезла заједно с порастом 
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крупног земљопоседа, него се претворила у кметовску општину зависних сељака, који 
су на сеоским скуповима решавали своја привредна питања; притом се привредном 
распореду  донесеном  од  те  општине  морао  потчињавати  и  сам  властелин,  услед 
постојања принудног мењања плодореда.

Размере сељачких деоница биле су веома различите: од веома малог комада 
оранице или винограда с колибицом до крупних сељачких деоница од 15 хектара. У 
многим случајевима на таквим крупним парцелама становало је по неколико сељачких 
породица;  то  је  резултат  распадања  велике  сељачке  породице,  која  је  раније 
преовлађивала у франачком друштву и чији :у се трагови сачували у Француској све до 
XVIII века. Међутим на северу, по чисто франачким областима, сељачке деонице биле 
су крупније него на југу и у центру Француске и имале сталне размере, бар у границама 
појединачног  поседа.  Обичне  димензије  такве  парцеле  на  северу  биле  су  око  15 
хектара. Ту, на северу, по свој прилици се дуже сачувала и велика сељачка породица.

Категорије зависног сељаштва.  У доба  Каролинга  био  је  различит  и  правни 
(сталешки) положај зависног сељаштва везаног за земљу. Основне групе тог сељаштва 
чинили су  колони (coloni,  ingenui,),  лиди (lidi)  и  серви (servi  casati).  Међу њима су 
главну  масу  кметовског  сељаштва  чинили колони.  На земљиштима Сен-Жерменског 
манастира, на пример, која су лежала углавном у околини Париза, на 2788 породица 
зависног сељаштва долазило је 2080 породица колона.

Колони су за разлику од робова сматрани за слободне људе. Али они нису били 
независни људи. Колон није имао право да се удаљи са своје парцеле; у том случају за 
њим су кретали у потеру и враћали га силом или по судској пресуди. Колон се дакле 
налазио  у  земљишној  зависности  од  свог  феудалног  господара;  земља  коју  је  он 
заузимао налазила се у његовом наследном коришћењу.

Постојале  су  две  категорије  робова,  као  што  смо  већ  видели:  властелински 
робови, који су добијали храну на феудалчевом имању и нису имали деоница, и робови 
који су били настањени на земљу (servi  casati).  Док су  први и даље претстављали 
предмет својине и могли бити продавани, поклањани и завештавани у наслеђе, при 
чему се на њихову имовину (peculium) гледало као на господареву својину, — дотле су 
серви настањени на земљу већ сматрани за људе везане за земљу и нису се могли 
отуђивати без земље, будући за њу везани наследним везама.

Велику разноликост у правном погледу претстављали су у франачком друштву 
ослобођеници.  Потпуну  слободу  добијали  су  приликом  пуштања  на  слободу  они 
ослобођеници који су називани denariales и cives Romani. Први од њих пуштани су на 
слободу у присуству краља (цара); притом је као симбол ослобођења господар избијао 
из руку роба који се пушта на слободу известан новац (денариј); тај акт потврђиван је 
краљевом  повељом.  Такав  ослобођеник  уживао  је  затим  неограничену  слободу. 
Положај  близак  овоме  заузимали  су  и  cives  Romani  (првобитно  ослобођеници  по 
римском праву), који су добијали специјални докуменат о стицању слободе.

Остале категорије ослобођеника налазиле су се под патронатом овог или оног 
лица, световног или духовног, заузимајући средњи положај између колона и серва и 
добијајући, слично њима, земљишне деонице у наследно коришћење.

У складу  са  сталешким положајем притежавалаца  деоница добијале су  и  ове 
посебне називе: слободни мансуси, лидски, робовски (mansi ingenuiles, mansi lidiles, 
mansi serviles), ма да се током времена притежаваочев положај могао и изменити. На 
земљиштима Сен-Жерменског манастира било је у IX веку 1430 слободних мансуса, 191 
робовских и свега 25 лидских. Осим тих државина називаних мансусима постојала је 
још  једна  малобројна  категорија  државина  махом  веома  ситних  размера,  које  су 
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називане hospitia и које нису спадале у основни систем мансуса; те државине по свој 
прилици нису носиле наследан карактер и често су на њима били настањени дошљаци 
— хоспити (hospites).

Поред  кметовског  становништва  самог  поседа,  на  земљама  крупног 
земљопоседника-имунисте понекад су се налазили и слободни елементи, независни од 
њега.  Али  основну  масу  притежавалаца  крупнопоседничких  земљишта  чинили  су 
кметови.

Обавезе зависног сељаштва.  Сви притежаваоци властелинске земље били су 
дужни да врше одређене обавезе, да иду на кулук и плаћају дажбине.

Кулук је био обично нарочито велик код сервâ, који су у већини случајева били 
дужни  да  на  феудалчевој  половини  поседа  раде  три  дана  недељно  (остало  време 
радили су за себе), премда је известан део серва насељаван на земљу под још тежим 
условима — да за феудалца ради онолико »колико му се нареди«, без ограничења рока. 
Колони су такође били дужни да кулуче два до три дана недељно, али је обичан облик 
кулука за колоне био кулук по учинку — обавеза да колон обради у корист феудалца 
одређени  комад  њиве  или  винограда  и  да  сакупи  с  њега  летину,  да  врши  превоз 
производа, сече шума итд.

Осим кулука,  притежаваоци  властелинске земље били су  дужни и да плаћају 
дажбине, махом у натуралном облику. То је била одређена количина жита или брашна, 
вина, пива, кокоши и јаја, а понекад и прасади или овнова. Ређе је данак плаћан у 
новчаном облику, иако је лични данак (capatium), који је убиран од лично зависног 
становништва,  обично  обрачунаван  у  новчаном  облику  (4  или  2  денарија).  Женско 
становништво  властелинског  поседа  такође  је  вршило  специјалну  обавезу,  ткајући 
феудалцу платно или вунене израђевине. Посебне дажбине плаћало је становништво 
поседа за коришћење властелинске шуме или пашњака.

Такве су биле кметовске државине властелинског земљишта. Али поред њих, 
један део земљишта крупних земљопоседника даван је у привилегованију државииу, у 
прекариј и бенефициј, чији је број код најмоћнијих магната био веома велик. Али је 
велики био и број земљишта додељених кметовима. На пример, у каролиншко доба 
само су  мањи манастири поседовали 200—300 сељачких мансуса,  док  су  манастири 
средњих  размера  имали  хиљаду  до  две  таквих  мансуса,  а  имање  најкрупнијих 
манастира достизало 8 и више хиљада мансуса.

У каролиншко доба обавезе читаве те кметовске или зависне масе, које су биле 
прилично тешке, регулисане су обичајем и уз то често уношене у специјалне земљишне 
књиге  (полиптике);  свако  повишење  обавеза  сматрано  је  за  незаконито.  Али  је  та 
стабилизација обавеза била условљена правом класном борбом, од чијих су појединих 
епизода остали оскудни трагови у нашим изворима.

Сељачке  буне.  Пре  свега  каролиншки  капитуларији  пуни  су  података  о 
бегунцима,  скитницама  и  вагабундима;  они  прописују  враћање  одбеглих  кметова 
њиховим господарима.  Али  у  низу  случајева  ми  дознајемо  и  за  праве  буне.  Карло 
Велики је свирепо угушио једну такву буну у селу Селт, које је припадало ремској 
цркви. То село дизало је буне још раније, под епископом Ремигијем, савремеником 
краља  Хлодовеха,  и  зато  наш  извор  назива  становнике  села  Селт  »вајкадашњим 
бунтовницима  и  немирним  духовима«.  Устаници  су  убили  управника  имања,  и 
разрачунавање с њима било је свирепо: иницијатори буне били су погубљени, а остали 
осуђени на вечито прогонство. Сличне буне кметова епископије у Мајнцу угушене су 
848 и 866 г. Лудвиг Побожни у капитуларију из 821 г. говори о незаконитим заверама и 
савезима које склапају кметови у Фландрији, и чини њихове господаре одговорним за 
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евентуално нарушење реда и мира у будућности. Најзад, широке размере достигла је 
буна зависног сељаштва у Саксонији 841—842 г.,  за време међусобне борбе између 
синова  Лудвига  Побожног.  Саксонско  сељаштво,  које  су  феудалци  претварали  у 
кметове  уз  помоћ  франачке  управе,  побунило  се  против  својих  господара  и  новог 
франачког феудалног поретка; узевши име »Стелинга« (старонемачка реч, која значи 
тајни савез), сељаци су протерали господаре и »почели да живе по старински«. Буну је 
угушио  Лудвиг  Немачки.  Најзад,  специфичан  облик  протеста  против  феудалне 
експлоатације претстављала је подршка коју је сељаштво пружало Норманима, који од 
почетка IX века пустоше приморске области франачке државе. Хронике оптужују за то 
кметове, сматрајући их »људима који мрзе правду и мир«. По речима хроничара, месно 
становништво разликовало се од Нормана једино тиме што се уздржавало од насиља 
против цркава и манастира. Према томе, фиксирање обавеза кметовског становништва 
у  каролиншко  доба  било  је  несумњиво  условљено  опасношћу  која  је  феудалцима 
претила од држања тих неслободних маса.

Натурални  карактер  производње. Производња  је  на  каролиншком  поседу 
носила  натуралан  карактер:  главни  задатак  те  привреде  био  је  издржавање 
господаревог имања, понекад веома обимног, какво је било краљевско, грофовско или 
манастирско имање. Карактеристично је да се сам Карло Велики мешао у ситнице у 
управљању  газдинством.  Краљевски  двор  периодично  се  селио  с  једног  поседа  на 
други, трошећи у сваком од њих готове залихе. Занатство још није било одвојено од 
пољопривреде,  и  њиме  се  често  бавило  само  становништво  кметовских  мансуса; 
понекад  су  поједине  занатлије  издржаване  на  властелинском  имању,  подмирујући 
потребе не само феудалних господара него и осталог становништва поседа. Продаван 
је вишак производа, који се не би потрошио на властелинском имању. Па ипак у доба 
Каролинга трговина унеколико оживљава. Развија се мрежа месних тржишта, повељом 
Пипина Малог оснива се 759 г. сајам св. Дионисија код Париза, који је трајао четири 
недеље, »како би трговци Шпаније, Провансе, Ломбардије и других области стекли 
могућности да се на њему састају«. Оживљава се спољна трговина, ради које се оснива 
мрежа царинарница на граници; развијају се трговачке везе са Британијом и чак са 
Истоком.  Регулише се питање мера  и  тегова,  заводи  се  нов  монетарни  систем:  од 
Пипиновог времена уместо златног новца пушта се у оптицај сребрни, а ковање новца 
поново постаје краљев монопол, изгубљен под Меровинзима.

Класне  основе  каролиншког  царства.  Пространо  царство  Каролинга  било  је 
сложена скупина најразличитијих племенских формација, које су се уз то међусобно 
разликовале и ступњем свога друштвеног развитка. Сва та племена претстављала су 
различите  ступњеве  процеса  феудализације.  Док  је  Неустрија  била  стара 
феудализована  област,  с  преовлађивањем  крупног  земљопоседа  и  с  феудалним 
поседом  као  основицом  читавог  друштвеног  уређења,  дотле  Аустразнја  претставља 
земљу која се налази на млађем ступњу феудализације, у којој су још у знатној мери 
сачувани ситни и средњи земљопосед и слободно село-марка; најзад, области каква је 
на пример Саксонија претстављале су почетне стадије тога процеса феудализације, 
процеса  распадања  старих  родовских-племенских  односа,  формирања  класа  и 
претварања  дотле  слободног  сељаштва  у  кметове  од  стране  новообразоване  класе 
феудалаца-земљопоседника.

Процес  формирања  каролиншког  царства  вршио  се  у  корист  новообразоване 
класе  феудалаца-земљопоседника,  а  у  првом  реду  оног  слоја  те  класе  који  је 
претстављао главни ослонац власти Каролиншке династије — слоја ситних и средњих 
земљопоседника, краљевских вазала-бекефицијара, који су осећали потребу за јаком 
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централном влашћу. Широка освајачка политика имала је за циљ да задовољи потребе 
тога  слоја  за  земљом  и  радном  снагом.  Зато  је  франачко  освајање,  на  примеру 
Саксонији,  било  праћено  замашним  конфискацијама  земљишта  и  насељавањем  на 
њима  франачких  вазала.  То  је  стајало  у  вези  и  са  масовним  исељавањем  месног 
становништва  и  његовим  смештањем  у  самој  Франачкој  држави.  С  друге  стране, 
франачко освајање повезивано је обично и са увођењем у покорене области франачке 
административне  организације  и  са  правим  извором  франачких  административних 
лица.  То  је  био  случај,  на  пример,  приликом  организовања  управе  краљевог  сина 
Пипина у Италији (782 г.), када је врло велики број франачких достојанственика био 
тамо  упућен  да  заузме  административне  положаје,  тако  да  се  на  краљевом  двору 
осећао неко време недостатак у спремним људима.

Франачко  освајање  доприносило  је  убрзавању  процеса  феудализације  по 
освојеним областима. Томе су, поред увођења јединствене франачке администрације и 
институција  бенефиција,  вазалства  и  имунитета,  допринели  и  христијанизација 
становништва и увођење једнообразне црквене организације. Месне паганске култове, 
који  су  претстављали  симбол  месне  племенске  независности,  потискују  сада 
хришћански култ, који је био владајући у јединственом франачком царству, и црквена 
организација, на чијем се челу налази, слично општој административној организацији, 
царев двор. Томе процесу унификације није противречило очување племенског права у 
појединим областима, па чак ни његова кодификација у доба Каролинга, као што је то 
случај  у Саксонији, Тирингији, Фризији и делом у Баварској (Саксонски, Тириншки, 
Фришки закон;  нова редакција  Баварског закона);  на  том племенском праву већ се 
одражавао општи процес развитка феудалних односа у тим областима.

Такав карактер франачког освајања условљавао је различит став појединих класа 
покорених области према франачкој држави. У Лангобардској краљевини и Баварској 
месна аристократија често је симпатисала франачком освајању, што је убрзало пораз и 
краља Дезидерија и војводе Тасила. У Саксонији месна аристократија издаје народне 
масе  и  прелази  на  страну  франачког  краља,  учествујући  у  организовању  нове 
администрације, која је јачала власт феудалне аристократије. Ретко кад се дешавало 
да и месна племенска аристократија у страху да ће изгубити своје старе привилегије 
учествује у устанцима, на пример 786 г. у Тирингији, где је склопљена права завера 
против  Карла.  У  исто  време,  франачко  је  освајање значило  за  саксонско  слободно 
сељаштво  претварање  у  кметове,  чиме  се  и  објашњава  његов  огорчени  отпор 
франачком освајању.

Феудални карактер царства. Државна заједница створена на такав начин носи 
име царства. То царство било је по својој суштини већ чисто феудална институција. У 
том погледу карактеристична је заклетва која је 802 г. положена Карлу као цару; у њој 
се  обећава  чување  верности,  »коју  је  човек  (homo)  дужан  да  чува  према  своме 
господару«, другим речима, верност поданика царству упоређује се с верношћу вазала 
свом  сениору.  Односи  између  сениора  и  вазала  постају  сада  толико  раширени  и 
типични да се и сами државни односи замишљају по узору на вазалне односе. У исто 
време, паралелно с развитком принудног карактера вазалства утврђује се и двојство 
поданства сваког човека: и према свом непосредном сениору, и према цару, при чему 
се обојици полаже заклетва на верност.

У  потпуном  контрасту  с  том  феудалном  реалношћу  налази  се  идеологија 
каролиншког доба, која тежи да у обновљеном царству види у потпуности стару државу 
позноримског доба, с њеним теократским карактером. Цар се не замишља само као 
поглавар  цркве,  који  поставља и  смењује  епископе  и  опате  као своје  »вернике«  и 
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»вазале«  него  и  као  највиши  посредник  између  бога  на  небу  и  поданика  његовог 
царства на земљи.

Ево како Карлов капитулариј из 802 г. приказује значај заклетве која се полаже 
цару: »И нека се објави свима, како би свако могао да схвати колико је то у његовој 
моћи, какве велике и многе ствари та заклетва обухвата; не обухвата она, као што су 
многи  досада  мислили,  само  верност  господину  цару  до  краја  његовог  живота  ни 
обавезу  да  се  у  његово  царство  не  доведе  никакав  непријатељ с  непријатељским 
намерама,  и  да  се  ничија  неверност  не  подржи  и  не  прикрије,  него  ова  заклетва 
садржи у себи следећи смисао, што сви треба да знају.

»Прво, нека се свако лично стара да у потпуности остане у светој служби богу 
према божјим наређењима и својим обећањима,  а  у  границама свога  ума  и  својих 
снага; јер сам господин цар не може да води нужну бригу о свакоме и да га понаособ 
учи.

»... Нека се нико не усуди да учини превару, отимачину или било какву неправду 
црквама  божјим,  удовама,  сирочади и  намерницима;  јер  јесам  господин  цар  после 
Господа и светаца његових постављен за њиховог и заштитника и браниоца.«

Док се у првом делу ове царске инструкције заклетва замишља и изражава чисто 
феудалним појмовима (»верност«), дотле се у другом делу поставља као задатак нешто 
што већ у знатној мери противречи интересима растућег феудализма, који своје успехе 
заснива управо на засужњавању слабих друштвених елемената на широкој употреби 
насиља и преваре. Стога нису могле имати никакве реалне важности ни честе забране 
у  капитуларијима  сваковрсног  насиља  над  сиромасима  (pauperes),  које  су  широко 
практиковали великаши франачке државе. Та унутрашња противречност својствена је 
читавој политици Каролинга.

Привремено јачање централне власти и њена политика. Са освајањем државне 
власти  од  стране  Каролинга,  у  интересу  растућег  слоја  средњих  и  ситних 
земљопоседника  (врло  често  краљевих  бенефицијара,  који  су  тежили  за  јаком 
централном  влашћу),  првобитно  се  запажа  јачање  те  власти,  која  је  реализовала 
широку војну  експанзију.  Краљевски,  доцније  царски двор поново је  постао центар 
државног живота, који се раније почео делити на месне центре у интересу локалних 
магната. Особито снажан ослонац централне власти претстављала је црква,  чији су 
претставници  увелико  учествовали  у  државној  управи.  Ради  вршења  непосредне 
контроле на терену, користи се институција краљевских или царских посланика (missi 
dominici); они су по краљевој наредби путовали, обично по двојица (духовни и световни 
магнат), по појединим областима Франачког царства. Све више јача пракса краљевих 
декрета. такозваних  капитуларија, који теже да организационо обухвате све стране 
живота простране државе. Такве капитуларије издаје централна власт посаветовавши 
се претходно с магнатима, који су се два пута годишње скупљали на царском двору. 
Војне  смотре  преносе  се  сада  у  мај  (такозвана  »мајска поља«),  у  вези са  тим што 
интереси коњице,  основице  новог  војног  уређења,  захтевају  да  се  војска  скупља у 
време када већ довољно порасте трава. Спроводи се војна реформа; њоме се база 
војне службе преноси са сељаштва које је некад сазивано на општу војну службу, на 
ситне  и  средње  земљопоседнике,  са  најмање  3—4  мансуса;  мање  имућни  људи 
удружују се у групе које о заједничком трошку дају једног наоружаног војника. Поново 
се заводи, као што је већ речено, државни монопол на ковање новца.

Али  та  привремено  ојачала  централна  власт  морала  се  ослањати  на  месно 
становништво  које  се  све  више  феудализовало.  Тежећи  да  вазалство  и  имунитет 
искористи  за  своје  интересе  и  да  их  претвори  у  органе  политичке  организације 
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царства,  царска  власт  је  самим  тим  припремала  у  будућности  своје  сопствено 
слабљење.

Основну  административну  јединицу  царства  претстављала  је  као  и  у  доба 
Меровинга грофовија, на челу са грофом кога је постављао краљ; у његову надлежност 
спадали су судски, финансиски и војни послови. Гроф је добијао у своју корист једну 
трећину државних прихода и, обично за време трајања своје службе, још и земљишне 
бенефиције, за које је полагао краљу специјалну вазалну заклетву. Грофовија се даље 
делила на сатније, са сатницима, или тунинзима на челу, које је постављао дотични 
гроф.

По  периферним  областима  царства  постојале  су  посебне  војне  области, 
такозване  марке,  с  маркгрофовима  на  челу  (Шпанска,  Бретонска,  Фурланска, 
Панонска, или Баварска, Данска и Сорбска марка). По другим периферним областима, 
које  су  задржале  већу  самосталност,  на  пример  у  Бретањи  и  Гаскоњи и  по  неким 
деловима  Италије,  и  даље  су  постојале  и  племенске  војводе,  војни  предводници 
племена.

Феудализација месне управе. Процес феудализације у месној управи изражавао 
се  у  томе  што  се,  с  једне  стране,  грофови  који  су  у  доба  Меровинга  постављани 
понекад  чак  из  редова  краљевих  робова,  претварају  сада  у  месне  крупне 
земљопоседнике, који теже да себи обезбеде државна земљишта (бенефиције). Путем 
насиља и изнуђивања над месним становништвом они теже да искористе свој положај и 
стекну себи знатну земљишну својину. Грофови постају све независнији од централне 
власти, веза са њом добија постепено карактер обичних вазалских односа. Завођењем 
наследности грофовске дужности, коју је потврдио Керсиски капитулариј из 877 г., још 
је више порасла феудална самосталност грофова. Раније смо видели да је првобитно 
приватна власт крупног земљопоседника-имуниста стекла сада јавноправни карактер, 
исто онако као што је и сениорат постао обавезан и претворио се у неку врсту органа 
јавноправног  карактера;  и  обрнуто,  по  својој  суштини јавноправна  власт  грофа  као 
државног агента добила је сада карактер сениората: гроф се претвара у сениора округа 
своје грофовије, а слободно становништво грофовије у његове вазале, исто онако као 
што се и он сам претворио у краљевог или царевог вазала, а  његова дужност — у 
бенефициј,  или  феуд.  И  »док  смо  у  многобројним  краљевим  бенефицијама  могли 
видети прве заметке будућег племства, дотле се овде — истиче Енгелс — може видети 
заметак територијалног суверенитета доцнијих земаљских кнежева (Landesherren), који 
су проистекли из обласних грофова«.28

Други  моменат  феудализације  грофовског  округа  претставља  појава  на 
скупштинама  грофовија  и  сатнија  скабина  (шефена),  који  су  дошлн  на  место 
меровиншких рахимбурга. Док су ови последњи били најимућнији и најутицајнији људи 
у округу, који су у својству чланова колегија рахим-бурга активније учествовали на 
скупштинама грофовије и сатније, дотле се сад таква функција претвара у дужност која 
постаје  наследна;  скабине  сад  постављају  краљеви  посланици,  уз  учешће  грофа  и 
»народа«, састављеног од најимућнијих земљопоседника у округу.

Тако се завршила феудализација каролиншког царства.

3. РАСПАДАЊЕ КАРОЛИНШКОГ ЦАРСТВА

Лудвиг Побожни. Карла је наследио његов син Лудвиг (814—840 г.), који је због 

28  Маркс и Енгелс, Дела, т. XVI, део 1, стр. 409.
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свог покровитељства над црквом добио надимак Побожни.
За његове владе завршено је покорење Бретање. Предузето је неколико похода 

против  Словена  с  оне  стране  Лабе  и  ширено  је  хришћанство  међу  становништвом 
Данске. То је учвршћивало утицај франачке државе међу Данцима.

На  почетку  владе  Лудвига  Побожног  запажено  је  извесно  јачање  централне 
власти,  која  је  крајем  владе  Карла  Великог  почела  да  опада.  Порастао  је  значај 
краљевих посланика. Они су у то време слати у све области царства. Угушен је покушај 
неких магната да оцепе Италију од царства. Царев синовац Бернард, који је био дигао 
устанак у Италији, позван је на Лудвигов двор и свирепо кажњен: ископали су му очи, 
услед чега је умро.

Али упркос тог привременог јачања централне власти у првим годинама владе 
Лудвига Побожног, процес феудализације постизао је све веће успехе; све је више 
јачала власт месних сениора на уштрб централне власти. Успеси феудализације чинили 
су неизбежним политичко цепање царства. Већ 817 г. царство је подељено на управу 
између Лудвигових синова. Пипин је добио аквитанске земље средње и јужне Галије. 
Другом сину, Лудвигу (доцније Немачком), припала је Баварска са суседним маркама 
(војним областима),  док  је  најстарији  Лотар  постао  наследник  и  савладар  Лудвига 
Побожног. Остала браћа била су дужна да му се покоравају.

»Победа«  из  817  г.  уствари  је  претстављала  покушај  да  се  сачува  јединство 
царства упркос сепаратистичких тежњи магната јужне Галије и прекорајнских области. 
Као израз тог јединства имало је да послужи покоравање управљача тих делова царства 
— млађе браће  — најстаријем сину Лудвига  Побожног  — Лотару.  Али  је  тај  систем 
изазвао врло јаку опозицију од стране месних магната. У вези са тим извршена је 833 г. 
нова подела царства;  том приликом Лотару је поред његових поседа припала само 
титула, а не и власт над деловима царства који су припали његовој браћи. Као изговор 
за  поновну  поделу  послужило  је  то  што  је  Лудвиг  добио  још  једног  сина,  Карла 
(доцније  Карло  Ћелави),  коме  је  издвојен  посебан  посед.  Онда  су  магнати  — 
присталице јединства царства иставили против Лудвига његовог сина Лотара, који је 
оца применом оружане силе приморао да се одрекне престола.

Додуше, Лудвиг се ускоро вратио на царски престо, али је све до смрти морао да 
води борбу са својим синовима, тачније речено, са партијама присталица и противника 
јединства царства, које су стајале иза његових лећа.

Та се борба разбуктала са особитом жестином после Лудвигове смрти. Лотар, 
који  је  наследио царску  титулу,  борио се  да  му  браћа  — Лудвиг  Немачки  и  Карло 
Ћелави — признају покорност, али је наишао на одлучан отпор. Водећи борбу против 
Лудвига Немачког, Лотар је чак пружио подршку буни саксонских сељака (»Стелинга«), 
с циљем да ослаби свог брата, али је претрпео пораз код Фонтеноа. Његов положај 
постао је критичан кад су се Лудвиг Немачки и Карло Ћелави ујединили и закључили 
између себе савез (842 г.), при чему је сваки од њих положио пред војском заклетву на 
верност том савезу: Лудвиг Немачки на романском, Карло Ћелави на немачком језику. 
Текст те »стразбуршке заклетве«, који нам је сачуван, претставља најстарији споменик 
романског језика, из кога се развио француски језик.

Верденски  уговор.  Ускоро  су  се  Лотар  и  његова  браћа  измирила,  и  по 
Верденском уговору из 843 г. франачка је држава подељена на три дела. Карло Ћелави 
добио  је  поседе  западно  од  Рајне;  области  источно  од  ње  припале  су  Лудвигу 
Немачком, а Италија и дуг појас земаља од ушћа Рајне до ушћа Роне припао је Лотару, 
најстаријем брату,  који  је  задржао  само  титулу  цара,  али  не  и  власт  над  читавим 
царством. Тако се франачка монархија распала на три главне државе: на Француску — 
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читав  западни  део,  Немачку  —  источни  део,  и  Италију,  која  је  засад  такође  била 
сједињена са земљама око Рајне.

Али за савременике та подела још није имала значај поделе царства. Они су још 
замишљали јединствену царевину, са једном династијом на челу. Сам назив »Немачка« 
пре тог времена још се не употребљава. Све оне области које су се доцније почеле 
називати  Немачком  зову  се  сада  још  »источном  Франачком«,  тј.  источне  земље 
Франака. После подела извршених после Лотареве смрти северни део области која је 
њему припала прешао је на једног од његових синова, који се такође звао Лотар. Отада 
су земље дуж Рајне добиле назив Лотарингија.

Пораст крупног земљопоседа и власти месних магната, који је ослабио централну 
власт,  ослабио  је  и  војну  одбрану  франачке  државе  од  спољних  непријатеља.  На 
истоку у то време прелазе у офанзиву Словени и Мађари. У исто време нападају на југ 
Италије  и  на  медитеранске  обале  Француске  Арабљани,  или  како  су  их  на  Западу 
звали,  Сарацени,  из  Африке  и  са  Сицилије.  У  Галији  је  у  то  време избио  устанак 
Аквитанаца и Бретонаца, који су тек недавно били ушли у састав франачке државе. Али 
још раније, око 800 г., почињу напади Нормана из Скандинавије.

Напади Нормана. У то време становништво Скандинавије почиње већ да прелази 
из родовског поретка у класно друштво. Као одважни морепловци, Скандинавци, или 
Нормани, бавили су се поморским гусарством и сем тога трговали сушеном рибом, 
крзнима и другим производима дуж Балтичког и Северног Мора. Одреди Скандинаваца 
— уједно и трговаца и гусара — предузимали су далеке нападе, стижући до Француске и 
других  земаља  које  леже  на  обалама  Средоземног  Мора.  Налети  Нормана,  који  су 
ширили пустош, изазивали су код становништва невероватну панику, за шта као доказ 
може да послужи сачувана молитва из тог времена: »Избави нас, Господе, норманскога 
беса«  (»a  furore  Normannorum libera  nos,  domine«).  Напади  Нормана  особито  су  се 
појачали тридесетих и четрдесетих година IX века. Нормани су једно време опседали 
чак Париз и дигли су опсаду тек пошто су добили врло велики откуп.

Сељаци, који су трпели јарам и терет све веће експлоатације, често су пружали 
подршку  Норманима  и  понекад  чак  учествовали  у  њиховим  препадима.  Али  је  и 
франачка аристократија, бојећи се Нормана, нерадо иступала против њих. 852 г. Карло 
Ћелави  и  цар  Лотар  кренули  су  против  једног  норманског  одреда,  али  су  њихови 
вазали одбили да се туку с Норманима и натерали су обојицу војсковођа да ступе с 
Норманима у преговоре.

Услед све чешћих препада Нормана, краљ западне Француске Карло-Безазлени 
уступио је предводнику Нормана Ролону 911 г. територију на ушћу реке Сене. Нормани 
су примили хришћанство и признали вазалну зависност од франачких краљева. Тако је 
образовано војводство Нормандија.

Последњи  Каролинзи. Последњи  Каролинзи  фактички  нису  уживали  готово 
никакву  власт.  Њихова  слабост  долазила  је  отуда  што  су  вазални  односи,  који  су 
постали општи и обавезни, поткопали значај централне власти и ојачали моћ месних 
магната.

Нашироко се дели приватним лицима монопол краљевске власти на суђење по 
кривичним  делима  и  на  ковање  новца.  Озакоњује  се  наследност  бенефиција  и 
грофовских дужности (у Керсиском капитуларију Карла Ћелавог из 877 г.). Уколико се 
бенефициј  претвара  сада у  наследан посед,  он  постаје  оно што ће доцнији  носити 
назив феуда или лена.

Последњи  међу  Каролинзима  који  је  за  извесно  време  успоставио  јединство 
царства  био  је  Карло  Дебели  (880—887  г.).  Али  је  њега  свргла  скупштина 
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аристократије.  На  крају  крајева,  уместо  једне  јединствене  франачке  државе, 
образовало  се  седам  држава,  са  изборном  краљевском  влашћу  у  свакој  од  њих: 
Немачка, Француска (при чему Француском у то време није називана читава територија 
данашње Француске, већ само њен северни део), Италија; издвојили су се и краљевина 
Прованса,  затим  Бургундска  краљевина  (доцније  су  се  краљевина  Прованса  и 
Бургундска  краљевина  ујединиле  и  образовале  такозвану  Арелатску  краљевину); 
најзад,  стекли  су  самосталност  Лотарингија  и  Наварска  краљевина  с  оне  стране 
Пиринеја.

Тако се распала јединствена каролиншка царевина. У границама саме Француске 
запажа се у то време пораст моћи грофова париских. Један од њих, Ед, постао је чак 
краљ (888—898 г.), пошто се истакао својим војним успесима у борби с Норманима. 
Његов млађи брат Роберт добио је притом Париску грофовију и војводство. Њихови 
потомци, породица Робертина, стичу све већи значај на северу Француске. Најзад, 987 
г.  Хуго  Капе,  који  је  припадао  породици  Робертина,  грофова  и  војвода  париских, 
изабран је на сабору аристократије за краља Француске. Тај избор означавао је победу 
цркве  и  феудалне  аристократије,  који  су  довели  на  француски  престо  свог 
претставника.

На место Каролинга дошла је нова династија — Капетâ.
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Средњем  веку,  1913:  Кленклоз, Каролинзи;  Пфистер, Распадање  царства  Карла 
Великог и почетак феудалног поретка). —  Виноградов, Порекло феудалних односа у 
лангобардској Италији, гл. III—VII, Москва 1880. — Кудрјавцев, Судбина Италије, Москва 
1889. — Лампрехт, Историја немачког народа, т. I, Москва 1894. — Делбрик, Историја 
ратне вештине у оквиру политичке историје, т. III, гл. I,  Москва 1938. — Читанка за 
историју Средњег века, у редакцији Виноградова, разна издања, т. I, стр. 16—18.
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VI. ЕНГЛЕСКА И СКАНДИНАВИЈА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

1. ЕНГЛЕСКА У АНГЛОСАСКО ДОБА

Препород  келтске  културе. Доба  које  је  настало  после  повлачења  римских 
трупа из Британије и трајало до англосаског освајања означује се у литератури као 
»келтски  препород«,  јер  су  у  том  периоду  ишчезли  са  острва  готово  у  потпуности 
римска култура и латински језик, а запажа се »препород« келтске културе. Келтизација 
је захватила и хришћанство; оно се у то време ширило у Британији из келтске Ирске, у 
којој се црква разликовала обредним особеностима од римскокатоличке цркве и није 
признавала врховну власт Рима.

Тај препород келтске културе поклопио се временски са све чешћим нападима 
Шкота из Шкотске и германских племена са континента. Саси, Англи, Јити и Фризи 
почињу да нападају на острво у великим војним одредима. Фризи су живели у северној 
Холандији, Јити — на Данском Полуострву, које се по њима звало Јитландијом, док су 
Англи живели нешто северније од Саса, који су настањивали Шлезвиг-Холштајн. Та 
племена не врше само појединачне привремене гусарске препаде на острво, него и 
остају на њему преко зиме и мало помало заузимају један део Британије за другим.

Легенда је сачувала име једног од келтских вођа који се упорно борио против 
најезде Германа — име војсковође Артура. Доцније је на основу те легенде створен 
средњовековни ритерски роман о краљу Артуру и његовим »ритерима округлог стола«.

Англосаско  освајање. Пресељавање германских племена претстављало је дуг 
процес, који се вршио читаво једно и по столеће. Пресељавале су се не само поједине 
родовске групе и поједине дружине, него и народне масе с војницима на челу, заједно 
са женама и децом. Келтско становништво делом је уништавано, а делом претварано у 
робље; један део Брита преселио се на континент, у Арморику (данашња Бретања). 
Римски градови и виле пропадали су у пламену, и пошто се још од Римљана преостали 
слој  римске  културе  налазио  управо  на  југоистоку  земље,  у  области  која  је  била 
нарочито изложена пустошењима од стране германских освајача, то је пораз римске 
културе био потпун. У исто време на континенту Западне Европе, на оним местима са 
којих је потекла германска колонизација, савремени анали истичу велику опустелост.

Треба истаћи различит став широких маса становништва разних делова Римског 
Царства  према  варварском  освајању.  На  континенту,  где  се  »романизација«,  тј. 
развитак робовласништва и робовласничке културе, вршио појачаним темпом, где је 
робовско  газдинство  пролазило  кроз  кризу  и  где  се  вршио  процес  претварања 
сељаштва  у  кметове  и  робове,  —  варварско  освајање  наилазило  је  на  свестрану 
подршку народних маса, робова и колона.  Тамо пак где су (као што је то случај  у 
Бретањи) »романизација«, па дакле и развитак робовласничких односа, били слаби и 
где  су  се  сачували  старински  келтски  племенски  и  родовски  односи,  —  домаће 
становништво обично је пружало варварима с континента огорчен отпор.

На  крају  крајева,  на  територији  Британије  образовало  се  седам  основних 
варварских краљевина: јитски Кент, који се налазио на крајњем југоистоку; затим три 
саске краљевине — источна, јужна и западна: Весекс, Сесекс и Есекс; најзад, на северу 
образовале су се  краљевине Англа,  најпре —  Источна Англија,  затим,  током даље 
колонизације, — Нортумбрија на северу и Мерсија на западу. Према томе, поникле су 
три саске краљевине, две енглеске, једна јитска и једна англосаска у ужем смислу те 
речи.  Доба  постојања  тих  седам краљевина  носи  у  историји  назив  хептархија, тј. 
седмодржавље.  Најпре  је  међу  тим  краљевинама  доминантан  положај  заузимала 
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најсевернија од њих — Нортумбрија (отприлике у другој половини VII века), затим је 
хегемонија прешла на средишну краљевину — Мерсију (током VIII века) и најзад (од IX 
века) на Весекс, краљевину западних Саса. Краљ те државе, који се на крају крајева 
обрео на челу осталих англосаских држава, носио је старинску титулу врховног краља, 
такозваног бретвалда.

Христијанизација  Англосаса.  Освајање  Британије  било  је  праћено  њеном 
дехристијанизацијом, јер су племена Англа, Саса и Фриза била још паганска. Али се 
током  VII  века  међу  њима  шири  хришћанство,  углавном  напорима  римокатоличког 
свештенства. Док је раније у Британији доминирала независна ирска црква, дотле су 
сада, с примањем хришћанства, Англосаси ступили у оне међународне везе којима су 
доминирале  римске  папе.  У  доба  христијанизације  Англосаса  на  римском престолу 
седео је истакнути папа Гргур I »Велики« (590—604 г.). Папство је тада било једина 
међународна организација која је окупљала читав западни свет, а свештенство једини 
образовани слој, слој који је сачувао елементе античке културе. У исто време црква је 
у  својој  тежњи за гомилањем богатстава, међу којима и земљишних, подржавала у 
свом интересу развитак приватне својине, особито земљишне, која је била нужна за 
даљи процес развитка феудализма у Европи. На тај начин, интереси цркве поклопили 
су  се  са  интересима  краљева  и  чланова  његових  дружина,  и  стога  је  католичка 
религија  била  на  првом  месту  религија  краљева  и  горњег  слоја  полуфеудалног 
друштва. Па ипак је ширење католицизма код Англосаса наилазило на велики отпор, 
који је подржавала и ирска црква. Запажамо дакле у историји Енглеске интересантан 
сукоб двеју  цркава:  римокатоличке,  која  почиње да се  учвршћује  код Англосаса,  и 
ирске,  која  се  још  сачувала  у  келтском  Велсу,  чија  су  племена  одбранила  своју 
независност  и  борила се  против  англосаског  освајања.  Зато  када је  пагански  краљ 
Мерсије,  Пенда,  кренуо у  рат  против  Нортумбрије,  у  којој  се  у  то  време већ било 
учврстило хришћанство, њему су пружили подршку хришћански Келти из Велса. 733 г. 
Пенда  је  однео  победу  над  Нортумбријом  и  постао  најмоћнији  међу  англосаским 
краљевима.

Превласт Мерсије. У личности Пенде победило је привремено паганство, али је 
процес феудализације, који се у то време вршио у англосаској области, припремао тле 
за  даљу  христијанизацију.  Према  томе,  и  у  самој  Мерсији,  која  у  току  VIII  века 
доминира међу англосаским државама, хришћанство такође постиже успехе. Мерсија 
се доцније чак бори са Весексом за средиште архиепископије. Особито велику моћ 
достиже Мерсија под краљем Офом (757—796 г.), савремеником Карла Великог. Офа је 
одржавао пријатељске и савезничке односе с Карлом Великим, и када је овај однео 
крупну победу над Аварима, послао је краљу Офи богате дарове, стечене у плену из 
тога рата.

Данска најезда и хегемонија Весекса. Превласт Мерсије није била дугог века; 
од почетка  IX  века  уздиже се  Весекс.  У  то  време дешавају  се  најезде  Нормана  на 
Енглеску,  углавном  Данаца.  Нормани,  или  Данци,  заузимају  мало  помало 
североисточне делове Енглеске — Нортумбрију, источну Англију и Мерсију. Весекс је 
дакле био најудаљенија краљевина, те је стога и најмање пострадала од те данске 
најезде. Он постаје центар око кога се окупљају остале англосаске краљевине у борби 
за своју независност. Тиме је и било условљено уздизање Весекса. Најзад су Данци 
завладали читавим североисточним делом Британије, док је југозападни њен део остао 
под хегемонијом краљевине Весекса.

Друштвено уређење Англосаса  у  времену од V до IX  века. За  проучавање 
друштвеног уређења које је постојало код Англосаса у доба пре њиховог уједињења 
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под влашћу Весекса ми располажемо следећим главним изворима.  То су пре свега 
Англосаски закони, који почињу да се састављају од VII века на англосаском језику и 
који  се  затим  преводе  на  латински,  тако  да  су  нам  сачуване  две  редакције  — 
англосаска и латинска. Затим долазе херојске легенде Англосаса, од којих је позната 
Сага о Беовулфу:  у њој  се прича о подвизима хероја Беовулфа, о његовој  борби с 
чудовиштем Гренделом и свирепим змајем који је пустошио земљу. Најзад,  постоје 
разне англосаске повеље, које карактеришу и земљишне нагодбе. Важне податке о 
најстаријој  Британији  сачувао  нам  је  Беда  Венерабилис,  који  је  у  VII  веку  написао 
»Историју енглеске цркве«.

Код Англа, Саса, Фриза и Јита у периоду њиховог досељења у Британију владао 
је  родовски  поредак.  Код свих  тих  племена били  су  још слабије  развијени  замеци 
класних односа него код Источних Германа — Острогота, Визигота и Бургунда. Према 
томе, у новообразованим англосаским краљевинама германске су племенске установе 
и родовски обичаји преовлађивали, тим пре што се ни код британских Келта тога доба 
нису готово уопште сачували трагови римских друштвених односа.

У англосаским Законима крвнина (вергелд), тј. глоба која се плаћа за убиство 
слободног човека, иде у корист рода убијенога, и то две трећине крвнине припадају 
очевом роду,  а  једна трећина мајчином. Исто је  тако и  у  случају  убиства зависног 
човека, такозваног вила, тј. Келта који се налазио у зависном положају од Англосаса, 
крвнина  је  припадала  не  само  господару,  или  лорду,  тога  вила,  него  и  родовском 
савезу  (закон Ине,  краља Весекса,  с  краја  VII  века).  Поред родовских  савеза,  који 
током времена губе свој значај у животу Англосаса, постојали су и новонастали савези 
лично слободних људи, који су закључивани ради заједничке заштите, — такозване 
гилде (gild, gesio). У случају убиства као тужиоци не појављују се код Англосаса само 
рођаци  убијенога  него  и  чланови  гилде  (congildones,  consocii).  Осим  тога,  током 
времснка добија све већи значај  и она врста друштвене везе која се може назвати 
патронатом: моћни магнати пружали су заштиту осиротелим члановима саског друштва. 
Веома се често дешавало да сељаци који би изгубили земљу предају себе под заштиту 
моћних људи, који се у англосаоком друштву називају хлафордима (отуда и данашњи 
назив »лорд«). Хлафорди, или лордови, били су одговорни  за поступке сиромашних 
људи који су ступали под њихову заштиту.

Замеци  класа  и  њихов  развитак. У  англосаском  друштву  раног  периода 
постојала  је  подела  на  четири  главна  сталежа.  На  првом  месту  стајао  је  сталеж 
аристократа — ерла, који су чинили родовску аристократију. За убиство ерла плаћало 
се  400  шилинга,  тј.  двапут  више но  што  се  плаћало  за  убиство  обичног  слободног 
човека. То је био слој крупних земљопоседника и робовласника, који се у то време 
формирао. Друго место заузимали су слободни сељаци —  керли. За њих је крвнина 
износила  200  шилинга.  Слободни  сељаци  живели  су  по  сеоским  општинама  и 
поседовали у селима породичне деонице — хајде.

Трећи сталеж чинили су лети, или вили, то је био полуслободан сталеж. За њих 
је  крвнина  износила  40,  60  и  80  шилинга  —  у  зависности  од  њиховог  социјалног 
положаја. То су били зависни људи, који су становали на туђој земљи и стајали под 
заштитом економски моћнијих људи. То су били углавном људи келтског порекла, за 
разлику од ерла и керла, који су водили порекло од Англосаса.

Четврти сталеж чинили су  робови (theow), за које се није плаћала крвнина; за 
њихово убиство плаћала се, као и за убиство стоке, не крвнина већ глоба у корист 
господара  убијенога.  Код  Англосаса  ропство  је  после  освајања  било  прилично 
раширена појава, и источни трговци с континента врло су често долазили у Енглеску 
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ради куповине робова. То се објашњава тиме што је борба између Келта и Англосаса и 
даље трајала, и Англосаси су приликом освајања претварали у робље масу Келта.

Такво је било друштвено уређење у прво време после освајања. Али током VII 
века расте разлика између слободног обичног сељака, керла, и аристократе, ерла. О 
томе се може судити на основу крвнине коју су утврдили краљеви у Кенту крајем VII 
века. У то се време крвнина за ерла повећава на 600 шилинга, тј. Износи трипут више 
него крвнина за убиство обичног слободног човека.

Али саму родовску аристократију почиње да потискује један нов слој — чланови 
краљевих дружина, такозвани гезити, или тени, који сада образују нов привилегован 
чиновнички  сталеж,  дужан да  врши  војну  службу.  Крвнина  за  убиство  чланова  тих 
краљевих дружина расте још у већој мери. У Весексу, крајем VII века, у Закону краља 
Ине члан краљеве дружине који поседује земљу процењује се са 1.200 шилинга, тј. 
шест  пута  више  од  обичног  слободног  човека.  Чланови  краљевих  дружина  који  не 
поседују земљу, као и они који нису чланови тих дружина, процењују се у висини 600 
шилинга,  тј.  ипак  трипут  више  од  обичног  слободног  сељака.  Очевидно  да  војска 
састављена од слободних сељака — војска која је првобитно претстављала основицу 
војне организације англосаског друштва — сада више не може да подмирује потребе 
друштва које се све више претварало у феудално.  Тежиште у војсци помера се на 
професионалне војнике, какви су у првом реду били чланови краљевих дружина. Па 
ипак  првобитно  у  англосаском  друштву  гро  становништва  чине  слободни  сељаци, 
керли, који живе по селима, сеоским општинама. То слободно сељаштво састаје се на 
сеоске скупове, где решава своја питања, даље, на скупштине округа-сатније, које се 
сазивају  сваког  месеца,  и  најзад  на  скупштине  грофовија,  које  се  сазивају  двапут 
годишње.

Сваки  слободан  сељак  поседовао  је  засебну  породичну  наследну  земљишну 
деоницу, хајд, који је обично износио 120 акара, тј. отприлике 50 хектара. То су биле 
прилично  крупне  деонице;  вероватно  да  су  њима  располагале  читаве  »велике 
породице« (задруга). Таква једна њива, која је припадала задружној деоници, могла се 
у току године обрадити помоћу запреге од осам волова. У то доба плуг није био мали 
плуг римског типа, који су вукла два вола; то је био велики тежак плуг, у који су 
упрезана четири пара волова. Поред тога, сеоске задруге имале су свој део ливаде, 
испаше и право коришћења општинске шуме, вода и других природних извора. Читав 
посед делио се на поједине појасеве, који су били расути по читавој територији села и 
на којима је владао принудни плодоред. Првобитно је преовлађивао двопољни систем: 
читава површина њиве дељена је на два поља, од којих је једно стављано под угар, а 
друго засејавано. Али се већ запажа и прелаз на систем тропољне пољопривреде.

Развитак  приватне  својине  на  земљу.  Земља  којом  су  располагале  велике 
породице, коју су Англосаси поседовали на основу обичајног народног права, која је 
била наследна и, најзад, чије се отуђивање могло вршити само по дозволи родовског 
савеза — називала се народном земљом —  фолкленд. Обично је краљ, који је носио 
титулу бретвалда, имао право да издаје дародавне повеље на земљу, која је после тога 
прелазила у пуну личну својину и постајала привилегованом земљом, слободном од 
многих обавеза које су падале на сву осталу земљу. Таква земља називала се букленд 
— земља на основу повеље. Сваки посед, без обзира на то спада ли он у категорију 
букленда или фолкленда, био је дужан да у корист државе врши три обавезе (trinoda 
necessitas): војну обавезу, обавезу да оправља мостове и путеве и обавезу да одржава у 
реду утврђена места у земљи.

Услед појаве пуне приватне својине на земљу, поред народне земље, врши се и 
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развитак крупне земљишне својине, како се то закономерно запажа и у франачком 
друштву,  где  је  појава  алода  неизбежно  имала  за  последицу  образовање  крупног 
земљишног поседа. И код Англосаса особито је растао црквени земљишни посед; црква 
је често добијала у својину деонице заједно са притежаваоцима настањеним на њима.

Државна организација. За државну организацију Англосаса, која се формирала 
у раздобљу од VI до IX века, карактеристичан је широки развитак локалне самоуправе. 
Ова  особеност  остаје  за  Енглеску  карактеристична  током  читавог  Средњег  века. 
Основицу  политичке  организације  чини  село,  које  претставља  сеоску  општину. 
Становништво тог села састаје се на сеоске скупове и бира свог старешину (tungerefa). 
Више села чине  сатнију (hundred). Сваког месеца становништво се састаје на своје 
сатниске скупштине (hundred-moot), где се бира старешина који се стара о стварима 
сатније (hundred-man). С јачањем краљевске власти сатниски старешина се претвара у 
обичног  краљевског  чиновника,  претставника  централне  власти  у  провинцији. 
Постепено се  из опште масе слободних керла,  који  су  се  састајали на те  сатниске 
скупштине и  решавали  своја  питања,  издваја  током процеса феудализације  читавог 
друштва  —  посебна  група  утицајних  људи  —  веће  дванаест  најстаријих  тена, 
састављено од најкрупни-јих сопственика сатније.

Више сатнија чине  грофовију (shire). Неке од тих грофовија првобитно су саме 
претстављале самосталне државе, на пример Кент, Есекс. На челу грофовије стајао је 
испрва  елдормен (ealdorman);  он  је  био  претставник  становништва  у  грофовијама 
насталим од краљевина и вероватно наследник вазалног краља. С порастом краљевске 
власти  елдормена  потискује  краљевски  чиновник  —  шериф (scirgerefa).  Двапут 
годишње  редовно  се  састаје  скупштина  грофовије,  или  »народна  скупштина« 
(folkmoot), али у пракси нису сви становници грофовије учествовали у њеном раду, већ 
само најугледнији,  економски  најмоћнији  људи.  Из  редова становништва грофовије 
такође се бира посебно веће дванаест најстаријих тенова, које се састаје код грофа.

Јачање централне власти. Уједињење англосаских краљевина стајало је у вези 
с  јачањем  краљевске  власти.  Док  су  краљеви  постојали  у  свакој  самосталној 
племенској  држави  насталој  на  територији  Британије,  сваки  такав  краљ  сам  је 
припадао одређеном племенском и родовском савезу; у случају да краљ буде убијен, 
крвнину (која је додуше била нешто виша од крвнине за убиство ерла и била једнака 
епископској крвнини) добијао је његов родовски савез. Доцније, приликом уједињења 
краљевинâ, уздизање једног од краљева као врховног краља имало је за последицу да 
се убиство краља почиње кажњавати још вишом глобом. У Мерсији је убиство краља 
кажњавано глобом од 7.200 шилинга,  36  пута  више од крвнине за  убиство обичног 
слободног  керла,  тј.  крвнина  је  износила  исто  толико  колико  и  за  убиство 
архиепископа. У IX веку, под утицајем цркве, краљ се већ ставља на друго место иза 
бога, и његово убиство сматра се за скрнављење светиње и кажњава смрћу.

Јачање  краљевске  власти  и  уједињавање  земље  вршили  су  се  у  корак  са 
опадањем значаја  народних скупштина.  Народне  скупштине и  даље су  се  састајале 
само  у  појединим  грофовијама.  Уједињена  краљевина  Англосаса  није  више  имала 
опште народне скупштине: уместо ње сазиван је при краљу такозвани »савет мудрих«, 
витангемот (witangemot). Сва су питања решавана у сагласности с тим саветом. У тај 
савет »мудрих људи«, витана, улазили су најутицајнији магнати краљевине.

Војно устројство у овом периоду и даље се темељило на војсци састављеној од 
свега слободног становништва. Али се постепено центар војне организације преносио 
са сељачке војске на посебне војне дружине, састављене од професионалних војника.

Краљеви приходи састојали су се углавном од његових приватних прихода које је 
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он  добијао  као  крупни  земљопоседник.  Осим  тога  он  је  имао  и  такозвано  право 
»фирме«, тј. право да од становништва захтева да му даје пољопривредне производе, 
што  је  претстављало  исто  оно  »кормление«  (храњење)  које  нам  је  познато  и  из 
староруске историје. Доцније, када су учестали напади Данаца, заводе се специјални 
новчани намети на становништво, такозвани дански новац, који је убиран за откуп од 
данских препада. Ти намети постепено се претварају у редовни новчани порез.

Данска освајања.  У току IX века све више јачају препади поморских гусара — 
Нормана,  Данаца,  —  који  мало  помало  освајају  један  део  англосаске  територије: 
Нортумбрију, Мерсију и Источну Англију. Области које су доспеле под власт Данаца 
добиле су доцније назив »области данског права«. Југозападни део Енглеске и даље је 
био  независан,  под  хегемонијом  Весекса,  који  је  постао  центар  за  уједињење 
Англосаса у њиховој борби против завојевача.

Алфред  од Весекса. У тој борби знатну улогу играо је краљ Весекса Алфред 
Велики (871—900 г.). Он је испрва претрпео неколико пораза од Нормана и постигао 
њихово  повлачење  по  цену  плаћања  данка,  али  је  после  једне  крупне  победе  над 
Данцима из 879 г. Алфред закључио с њиховим вођом Гутрумом уговор, по коме је 
читава  земља  подељена  између  Данаца  и  Англосаса.  Први  су  задржали  читав 
североисточни део Енглеске, а други њен југозападни део.

Влада  Алфреда  Великог  потсећа  по  многим  својим  цртама  на  владу  Карла 
Великог. За његове владе створена је поморска флота од  100  лађа, ради одбране од 
норманских напада. Побољшана је организација војске. Читава земља подељена је на 
неколико војних округа, и сваки округ морао је давати одређени број оружаних снага; 
притом  је  сваких  пет  деоница,  или  хајда,  морало  наоружати  по  једног  војника  и 
издржавати  га,  снабдевајући га  свим што је  потребно.  Према томе,  тежиште војне 
организације  преноси  се сада на специјалне, теже наоружане војнике, који поседују 
пет хајда земље. То више није била општа сељачка војска већ војска састављена од 
професионалних војника. После ове војне реформе однесен је доцније низ победа како 
над домаћим Данцима, који су већ били настањени у Енглеској, тако и над онима који 
су вршили нападе из саме Данске (око краја IX века).

Око 890 г. састављен је зборник закона — Закон краља Алфреда. Пре тога свака 
поједина англосаска краљевина имала је своје посебне законе. Постојали су закони 
краљева Кента, Весекса, Мерсије итд. Алфредов закон обухватио је законодавне норме 
узете из закона Весекса,  Мерсије  и Кента.  То је  дакле био кодекс општеенглеског 
права.

Алфред је на Карла Великог потсећао и по својој заштити просвете. Он је сам, 
како  казује  његов  биограф,  сакупљао  старинске  митолошке легенде,  песме и  саге 
Англосаса,  организовао  школе  за  васпитање  деце  дворана  и  доводио  с  континента 
наставнике за те школе. Форсирао је и превођење разних дела с латинског језика на 
англосаски. У његово време преведен је у то доба једини општеприступачан уџбеник за 
општу историју — историска компилација Орозија. Даље је преведена с латинског на 
англосаски »Историја енглеске цркве« Беде Венерабилиса; превођена су и поједина 
дела папе Гргура. Почиње да се пише и хроника у којој се описује влада Алфреда 
Великог.

На бази војне реформе коју је извршио Алфред Велики војна организација код 
Англосаса  знатно  се  побољшала,  и  после  Алфредове  смрти  Англосаси  прелазе  у 
офанзиву на Данце. Средином X века »област данског права« освојио је крај Едгар (959
—975  г.),  који  постаје  краљ читаве  Енглеске,  ујединивши  под  својом  влашћу  како 
Англосасе тако и Данце.
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Тако  је  Енглеска  поново  уједињена  у  једну  краљевину.  Али  је  такво  стање 
трајало само до краја X века, када поново почињу нормански препади.

Ново освајање Енглеске од стране Данаца.  У то  време Данска под краљем 
Харолдом Плавозубим (950—986 г.) постаје моћна држава, у чији су састав ушли југ 
Скандинавије, област литавског племена Пруса и област Померанских Словена, која је 
доцније добила назив Померанија. Харолд и његови наследници предузели су више 
похода на Енглеску и поново освојили ту земљу. За владе данског краља Кнута, или 
Канута  (1017—1035  г.),  образована  је  моћна  поморска  држава,  која  је  обухватала 
Енглеску, Данску и делове Шведске и Норвешке. Карактеристично је да је Кнут нашао 
ослонца  у  Енглеској  не  код  дошљака  из  Данске  него  код  домаће  земљишне 
аристократије. За његове владе настављено је уједињавање законодавства и издан је 
зборник закона за чију су основу узети како закони Англосаса тако и закони Данаца. 
Потреба за новим законодавством била је изазвана крупним променама у друштвеном 
уређењу Енглеске, процесом њене феудализације. Кнутово законодавство носи на себи 
у великој мери црте тог процеса. Интересантно је да је дански новац, тј. онај намет 
који је од становништва узиман у време борбе с Данцима, остао сачуван и за владе 
самих Данаца, само што је то сада био сталан намет, убиран у корист краља.

Едвард  Исповедник. За  владе  Кнутовог  наследника  власт  Данаца  је  јако 
ослабила  услед  међусобне  борбе  и  сукоба  између  појединих  претставника  данске 
владајуће класе. Англосаси су узели учешћа у тој борби и на крају крајева успели да 
доведу на краљевски престо претставника старе англосаске династије Едварда (1042—
1066 г.), прозваног Исповедник. У време док је у Енглеској још била јака власт Данаца, 
Едвард је живео на двору нормандиских војвода и вратио се с континента окружен 
дворанима и саветницима који су припадали нормандиској, бургундској и фламанској 
аристократији.  Читава  његова  влада  испуњена  је  борбом  домаће  англосаске 
аристократије са тим дошљацима с континента. После његове смрти, почетком 1066 г., 
англосаски магнати довели су на престо човека из своје средине — Харолда. Али је 
његова влада трајала мање од годину дана.

Исте, 1066 г., војвода Нормандије Виљем, доцније прозван Освајач, прешао је 
мореуз, однео победу над Харолдом у битки код Сенлака, близу Хастинкса, и основао у 
Енглеској нову краљевску династију. Са овим догађајем завршава се англосаски период 
енглеске историје;  с  њим отпочиње нова страница њеног  социјалног,  политичког и 
културног развитка (види главу XXI).

Друштвено уређење данских области. У току периода борбе с Дан-цима десиле 
су се у развитку друштвеног уређења Англосаса велике  промене. Пре свега, у оним 
областима које су били покорили Данци порастао је значај слободног сељаштва. Данци 
су  стајали  на  нешто  ранијем  стадију  развитка  феудализма  од  Англосаса;  стога  је 
слободно  сељаштво  сачувало  код  њих  своју  независност  у  далеко  већој  мери. 
Карактеристично је како су Данци и Англосаси гледали на положај слободног сељака. 
На основу уговора који су закључивани између обеју страна, живот слободног данског 
сељака  заштићаван  је  подједнаком  крвнином (вергелдом)  као  и  живот  англосаског 
тена,  тј.  привилегованог  човека  англосаског  друштва.  Очевидно  да  класна 
диференцијација није код Данаца још достигла веће размере, и феудализам у »области 
данског права« био је још слабо развијен.

Феудализација Енглеске. Тени и ерли.  Зато феудализам у другим областима 
Енглеске  постиже  све  веће  успехе.  Пред  крај  претходног  периода  у  сатнијама  и 
грофовијама особито велику моћ стичу већ поменутих дванаест најстаријих тенова. 
Власт  у  месној  самоуправи  прелази  дакле  у  руке  незнатне  групе  најутицајнијих 
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земљопоседника.  Они  стоје  на  челу  новог  слоја  војно-чиновничке  аристократије  — 
тенâ, потискујући стару родовску аристократију. У састав тога новог владајућег слоја 
могао је улазити сваки човек који поседује пет хајда земље и чак сваки трговац који је 
извршио три прекоморска путовања. То показује какав је значај стекла у то време у 
Енглеској трговина и колико је порасла социјална улога трговца у животу англосаског 
друштва.  Карактеристично  је  да  се  назив  старородовске  аристократије  —  ерли  — 
преноси сада на сваког  човека који  поседује  40 и више хајда земље. Према томе, 
запажа се раслојавање по имовинском обележју у оквирима саме владајуће класе, а 
резултат тог раслојавања јесу ситнопоседнички тени и крупни земљопоседници — ерли. 
Борба између тих двеју група, која од времена нормандиског освајања прелази у борбу 
између ситнопоседничког ритерства и крупних феудалаца-барона, постаје још од краја 
англосаског периода битан моменат у историји Енглеске.

Пораст приватне власти.  У англосаском периоду расте и значај патроната, тј. 
приватне заштите коју су магнати пружали зависном становништву. Али за разлику од 
претходног периода,  у  коме је  ступање под заштиту крупног магната  претстављало 
приватноправни акт, сада та заштита постаје обавезном. Закон краља Ателстана (око 
930 г.) директно прописује да сваки човек има свог лорда. Прописује се да рођаци 
сваког човека који нема свог лорда нађу овоме таквог лорда-заштитника. У исто време 
развија се имунитет, који у Енглеској носи назив сока или сока и сака. Он обухвата сва 
судска и фискална права која  добија  крупни магнат према зависном становништву. 
Човек који станује на територији крупног магната и налази се у зависности од њега, 
такозвани сокмен (тј. »човек соке«), јесте слободан човек, има право да продаје своју 
земљу и чак да се удаљава с територије соке. Али се он налази под судском влашћу 
лорда. То је дакле полузависно стање, које настаје или на тај начин што економски 
пропали  сељаци  ступају  под  заштиту  крупног  магната,  или  на  основу  краљевих 
поклона, при чему је краљ често давао читаве области насељене слободним људима 
под приватну власт, или соку, појединим магнатима.

Енглески феудални посед.  Тако се у Енглеској вршио процес феудализације, 
који је био коначно завршен тек са нормандиским освајањем. Основицом англосаског 
друштва све већма постаје не село слободних сељака, већ феудални посед, такозвани 
манор, који се састоји од властелинског имања и кметовског села, исто онако као и у 
Франачкој. Сачуван нам је извор с почетка XI века који садржи описе таквих манора — 
»Rectitudines singularum personarum«. У њему се описују војничке државине тена, који 
по свој прилици седе на манастирској земљи, као и обавезе од њих зависних сељака. 
Међу сељацима разликују се три основне групе.  Под најповољнијим условима живе 
генити, или генеати. То су некадашњи слободни керли, који су сад доспели у зависан 
положај  од  магната.  Они  су  дужни  да  своме  лорду  плаћају  углавном  новчану  и 
натуралну ренту, као и да му врше мањи кулук, у виду привремене помоћи за време 
жетве. Далеко је тежи положај других двеју група кметовског становништва — гебура и 
косетла. Ову последњу групу чинили су сељаци који нису имали деонице нормалне 
величине, већ мање парцеле земљишта, с колибом на њему. Обе ове групе врше много 
тежи кулук, радећи на господаревој земљи од два до три дана недељно.

Тако се у англосаском друштву вршило постепено претварање слободне сеоске 
општине слободних керла у кметовску општину. На ту кметовску општину преноси се у 
исто време одговорност за вршење обавеза од стране становништва које улази у њен 
састав; кметовска општина добија на тај начин фискални карактер.
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2. СКАНДИНАВИЈА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Најстарији период. О  најстаријем периоду историје Скандинавије мало нам је 
шта  познато.  Међу  племенима која  су  од старинâ живела  у  Скандинавији  знамо за 
Готе, или Гауте, и Свионе. Гаути су насељавали јужни део данашње Шведске, која је 
све до данас сачувала свој стари назив — Готаланд, тј. земља Гота. Област Свиона дуго 
времена је носила назив Свеаланд — земља Свеја, или Шведа. Карактеристично је да 
антички  писци  помињу  само  југоисточне  Скандинавце,  тј.  она  племена  која  су 
насељавала  територију  јужне  Шведске,  а  готово  ништа  не  казују  о  становништву 
Норвешке. То доказује, као што је приметио још Енгелс, да су се трговачке везе и 
поморство развијали углавном у источном делу Балтичког Мора. Сами Римљани нису 
залазили у Балтичко Море, већ су само одржавали везе с локалним трговцима, који су 
водили  самосталну  трговину  у  источном  делу  тог  мора.  На  то  указују  и  римске 
израђевине и налазишта новца, која су особито богата у јужној Шведској и Данској. 
Новац који је ту вађен припада првенствено I и II веку н. е. Затим настаје један прекид 
све до V века, до доба »сеобе народа«, када се на северу поново појављују налазишта 
новца. Очевидно да су у том размаку времена, од II до V века, трговачке везе између 
Скандинавије и континента биле прекинуте. Доцније имамо података о Скандинавији у 
VI  веку,  од историчара Јорданеса и Прокопија, који саопштавају  да  у Скандинавији 
живи мноштво народа, од којих сваки има свог краља.

Норвешка од IX  до XI  века. Да бисмо се  детаљније  упознали  с  друштвеним 
уређењем  Скандинавије,  даћемо  слику  друштвеног  уређења  које  је  постојало  у 
Норвешкој од IX до XI века. Норвешка је у свом друштвеном развитку заостајала иза 
других  делова  Скандинавије,  и  зато  се  у  њој  сачувало  далеко  више  старинских 
установа и обичаја који омогућују да се реконструише онај поредак који је у раније 
време постојао и у другим деловима Скандинавије.

Скандинавци Норвешке делили су се на мноштво ситних племена — филка (fylke, 
немачко  volk,  расутих  по  заливима  који  дубоко  залазе  у  полуострво  (такозваним 
фјордовима) и међусобно одвојеним високим планинама. На челу сваког од њих стајао 
је посебан племенски вођа, такозвани јарл.

Више  филка  уједињавало  се  у  крупније  племенске  савезе,  са  заједничким 
народним скупштинама (thing), на које се сакупљало читаво слободно становништво. 
Постојала су и већа старешина. На челу појединих племенских удружења појављују се 
и краљеви.

Сваки филк делио се на сатније (herad), са сатником на челу (hersir). Основицу 
друштва  чинили  су  слободни  сељаци,  који  су  се  звали бонди (bonde).  Они  су  се 
састајали на народне скупштине — тинге — и решавали на њима своја локална питања.

Даље уједињавање племена Норвешке доводи до тога да се у њој формирају 
четири велике области, свака са својим самосталним тингом, својим посебним законом 
и  посебним  месним  обичајима.  У  њима  се  појављују  краљеви,  који  се  бирају  на 
тинзима. Ако краљ не задовољава захтеве становништва, незадовољници разашиљу по 
читавој  земљи стрелу, која претставља знак да краља треба свргнути с престола и 
убити.  Према томе,  у  то  доба  почиње већ да  се  распада  родовско друштво,  да  се 
образују  класе  и  формира  држава;  притом  поред  слободних  сељака  -—  бонда  и 
претставника родовске аристократије — јарла, постоје још и робови. Око јарла почињу 
да се окупљају дружине.

Становништво се бави углавном ловом и риболовом, јер географски услови за 
бављење  земљорадњом  у  већим  размерама  нису  у  Скандинавији  повољни.  Због 
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особите важности риболова знатан развитак достиже морепловство, а у вези с тим и 
гусарство  и  трговина.  Трговало  се  сушеном  рибом,  крзнима  и  другим  локалним 
производима.

С распадањем родовских односа и образовањем крупнијих краљевина поједини 
претставници  аристократије,  који  нису  желели  да  се  покоравају  краљевој  власти, 
сакупљају  своје  дружине и  организују  прекоморске  походе,  у  које  увлаче  и  вишак 
становништва.

Распадање  родовских  односа  и  образовање  класа  најраније  се  запажа  код 
Шведа,  или Свиона.  Још у  Тацитово време ту  је  постојала  јака  краљевска  власт  и 
имовинска  неједнакост.  Како  каже  Тацит,  код  њих  »богатство  ужива  велико 
поштовање«. Тацит код Свиона разликује низ сталежа: аристократе, слободне људе, 
ослобођенике и робове.

Услед  распадања  родовског  поретка,  класне  диференцијације  и 
пренасељености, узимају маха поморство и гусарство, особито почев од IX века. За 
период  од  IX  до  XI  века  карактеристични  су  походи  појединих  вођа,  такозваних 
поморских краљева — викинга (од речи »вик« — залив, драга). Ти су одреди поморских 
краљева на својим бродовима, такозваним »морским вуцима« или »морским коњима«, 
у које је могло да стане 60—70 војника, предузимали понекад врло далеке препаде. 
Тако се код Скандинаваца гусар, војник и трговац уједињују у једно лице.

Освајања и путовања Скандинаваца. Скандинавци предузимају нападе на Ирску 
и још у IX веку образују у њој — углавном на источној обали и на југу земље — низ 
мањих скандинавских (норманских) »држава«. Ове скандинавске насеобине одржавале 
су се ту до краја IX века, када су Скандинавци открили Исланд (878 г.), куда је кренула 
главна  струја  колонизатора  из  Норвешке.  Ту  су  се  почели  селити,  с  једне  стране, 
сељаци који у отаџбини нису могли наћи земље за бављење земљорадњом, а с друге 
стране — они незадовољни претставници аристократије који су чинили опозицију према 
краљевској власти, а морали да признају безизгледност даље борбе. Скандинавци су 
населили и друга острва северно од Енглеске.

Насеља  Скандинаваца  у  Ирској  почела  су  у  великој  мери  опадати,  а  њихово 
становништво је у знатном степену келтизовано. На Исланду су се пак дуго времена 
сачували старински обичаји, старији друштвени односи и начин живота него у самој 
Скандинавији,  као  и  староскандинавска  култура.  На  Исланду  су  записане 
староскандинавске песме и саге, које су чували и предавали многобројни певачи или 
приповедачи, такозвани скалди. Познато нам је најкрупније дело те врсте — »Еда«, у 
прози и стиху, које у себи садржи мноштво старинских легенди.

Али  се  географска  открића  Скандинаваца  нису  завршила  са  открићем  и 
насељавањем Исланда. У X веку они су открили Гренланд. У легендама о тој земљи 
казује се да је била настањена патуљцима (Ескимима). Тамо су кренули колонизатори 
са Исланда. Исландска колонија на Гренланду постојала је све до XVI века, а затим је 
ишчезла.

Постоје подаци о томе да су око 1000 г. Нормани доспели у Северну Америку, где 
су чак основали колонију, која је трајала све до XIV века. Али су сва та открића носила 
случајан карактер и нису оставила никаквог трага у економској и културној историји 
Европе.

Путовања Скандинаваца на Исток. Нормани су предузимали и поједине путеве 
на Исток и север.  Они су ширили своја  освајања на север Норвешке,  покоравајући 
финска  племена  и  намећући  им  данак.  Из  англосаских  извора  познат  нам  је  опис 
газдинства једно крупног газде-Норвежанина, по имену Отера, који је живео у IX веку 
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на крајњем северу Норвешке. »Отер је поседовао северне јелене, бикове, овце, свиње. 
Финци су му плаћали данак у кожама оваца или видри, медведа или северних јелена, у 
перју птица, ужадима, кожама, китовим костима« и другом.

Путовања  у  трговачке  сврхе  предузимана  су  и  даље  на  север.  Нормани  су 
долазили до Белог Мора и стизали до земље »Биармије«, у коју су продирали преко 
Белог  Мора  реком  »Дином«.  Очевидно  да  се  под  том  реком  подразумева  Северна 
Двина, па се земља Биармија може према томе тражити у сливу реке Двине, можда у 
области насељеној племеном Перм, од кога је могла добити назив и сама област. У 
Шведској је нађено много источног сребрног новца из тог периода; он указује на то да 
су  Швеђани  водили  живу  трговину  са  Истоком,  вероватно  Волгом,  посредством 
бугарске државе. Они су путовали и великим путем »од Варјага до Грка«, тј. Византије. 
Дуж тог пута Нормани су се настањивали по појединим местима као војне дружине.

Скандинавци у Западној Европи. Најзад, Нормани су у то време предузимали и 
експедиције на југ. Они су освојили, као што је већ речено, знатан део Енглеске, и 
неко време Енглеска је улазила у састав једне од крупних скандинавских држава — 
Данске. Они су продирали и у дубину Француске, пењући се уз реке Сену и Лоару. 886 
г. Нормани су опсели и сам град Париз, а 911 г. образовали Нормандиско војводство, 
са својим вођом Ролоном на челу (види главу V, § 3).

У својим налетима Нормани су долазили до Шпаније и Средоземног Мора. 844 г. 
предузели су напад на обале Астурије (северна обала Шпаније), али су били одбијени. 
Пљачкали  су  и  обале  арапске  Шпаније,  северне  обале  Африке,  Балеарска  Острва 
(Минорку и Мајорку); њихове дружине продирале су чак до јужне Италије и Сицилије. У 
XI веку Шпанци су узимали такве дружине као најамнике ради борбе са Арабљанима. 
Скандинавци су често предузимали појединачна путовања у верске сврхе у Палестину, 
ради поклоњења такозваном »гробу господњем«, при чему су успут понекад пљачкали 
становништво. У Италији се први пут појављују отприлике средином IX века. Феудалци 
јужне Италије често су позивали Нормане као најамнике. Као резултат насељавања на 
земљу група и читавих одреда таквих норманских најамника, образована је тридесетих 
година XI века грофовија Аверза. 1042 г. један од вођа најамних одреда Нормана добио 
је у феуд територију у Кампанији заједно са градом Гаетом. 1043 г. читаву западну 
Апулију освојио је један други вођа норманских одреда — Виљем Гвоздена Рука.

Нормани  су  постепено  проширили  своју  власт  и  на  суседне  земље.  Виљем 
Гвоздена Рука почео је да  осваја  Беневент.  Нормани воде борбу с  папама,  који  су 
њихово учвршћивање у Италији сматрали испрва опасним по себе, али доцније те исте 
папе почињу да искоришћавају Нормане у своје сврхе.

Један од крупних вођа Нормана, Роберт Гвискар, добио је 1059 г. од папе титулу 
војводе од Апулије и Калабрије. Од 1060 г.  Роберт и његов брат Рожер приступају 
освајању Сицилије, која је  тада припадала Арабљанима, и 1071 г.  заузимају читаво 
острво.  На крају  крајева (у  XII  веку)  извршено је  уједињење појединих норманских 
држава пониклих на италијанском тлу. На југу Италије образована је прилично крупна и 
јака краљевина, састављена од Сицилије, Калабрије и Апулије.

Култура  и  религија  Скандинаваца.  Нормани  Скандинавије  дуго  времена  су 
остали  пагани.  Уједињење  норманских  племена  довело  је  до  тога  да  се  код  њих 
образовао доследан систем верских претстава, са читавим пантеоном богова, на чијем 
су се челу налазили бог Один, његова жена Фреја и син Тор. Од почетка VIII  века 
почиње да се шири и хришћанство.

Врховно божанство Скандинаваца био је бог неба Один, или Вотан. У доба после 
»велике сеобе народа«  то  божанство постаје  божанством виших класа,  божанством 
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младе класе феудалаца и дружина којима су окружени. Народне масе клањале су се 
другом  божанству  —  Тору  (или  Донару  код  Германа),  божанству  грома.  Один  је 
замишљан оцем свих богова.  Он је  обично приказиван како седи  на  белом коњу с 
копљем и мачем у рукама, са златним шлемом, који треба да симболизује сунце на 
плавом небу. Он носи плав или модар плашт, који симболизује боју неба. Понекад се 
Один ликовно претставља једнооким, јер небо има само једно око — сунце; он носи на 
глави шешир са широким ободом, који понекад надвија над очи. Тада се небо прикрива 
облацима. Он је божанство рата. Один влада у Валхали. То је место куда одлазе јунаци 
пали у боју док људи који нису погинули у борби одлазе у подземно царство. Он је 
окружен борбеним валкирама. Один је и бог ваздуха и, праћен својом свитом, језди у 
облику ветра земљом. Доцније, с развитком културе, писмености, поезије, он постаје и 
божанство културе, бог поезије, проналазач писма и бог сваког чаробњаштва.

Други бог, Тор, обично се претставља са муњом, јер симболизује гром. Он има 
риђу браду и вози се на колима у која су упрегнути јарци. Тор је заштитник нижих 
класа — сељака и робова, који после смрти не одлазе у Валхалу него у царство бога 
Тора.

Од осталих богова особито се истиче син Одинов — светло божанство Балдур, бог 
светлости. Постоји мит о његовој смрти, коју су оплакали сви богови и цела природа. 
Балдуру је проречено да мора погинути. Његова мати, богања Фреја, почела је да моли 
читаву  природу  да  јој  поштеди  сина.  Али  је  заборавила  да  се  обрати  једној  малој 
биљци — имели. Када су сви богови почели да кушају Балдурову моћ да не може бити 
рањен, он је за све то време остао читав и неповређен, али, наговорен од злога бога 
Локија, његов слепи брат ударио је Балдура граном имеле. То је изазвало смрт светлог 
божанства,  које  ће,  међутим,  опет  васкрснути.  Ми  ту  запажамо  мит  у  вези  са 
претставом о годишњем умирању и поновном рађању светлог божанства сунца.

У пантеону скандинавских божанстава постојало је и зло божанство — Локи. Он 
је бог ватре, али у исто време и божанство које је непријатељски расположено према 
свим светлим боговима. Он је отац светског змаја, отац светских вукова, отац богиње 
пакла, отац светског зла. Сва зла божанства, на челу са богом Локијем, устаће једном 
против врховних светлих божанстава, и свет ће пропасти, после чега ће доћи до новог 
стварања света на новим принципима.

Богови  код  Скандинаваца  имају  исте  групе  које  постоје  и  на  земљи:  они  се 
такође деле на родовске групе. Постојале су две групе богова, ази и вани, између којих 
се водила огорчена борба; али је затим дошло до измирења тих божанстава, при чему 
су једни другима дали таоце.

Сви  ови  митови  указају  на  то  да  је  религија  Скандинаваца  претстављала 
уједињење разних племенских религија.

Образовање  Данске  краљевине. У  току  IX  река  у  Скандинавији  се  образују 
крупније државне творевине. На почетку тог века настаје Данска краљевина, која је 
врхунац своје моћи достигла у X веку, под краљем Харолдом Плавозубим; он је покорио 
и јужну Скандинавију и ратовао с Прусима п Померанским Словенима. Особито велику 
моћ достигла је Данска за владе краља Канута (Кнута)  Великог;  његова краљевина 
обухватила је и Енглеску и јужни део Скандинавије.

Уједињење  Шведске. У  IX  веку  почиње  да  се  формира  и  Шведска  држава. 
Уједињују се две основне области данашње Шведске — Готија, или Готланд, и Шведска 
у ужем смислу речи, или Свеаланд. Испрва су ситна шведска племена имала један 
верски  центар,  у  Упсали,  где  се  налазио  такозвани  »двор  богова«  и  где  се 
становништво сакупљало на верске празнике, ради вршења разних верских обреда. Око 
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тога »двора богова« и извршено је уједињење шведских племена, тако да су краљеви 
Упсале, који су припадали краљевској породици Ингве, постали и краљевина читаве 
Шведске. Од тих шведских краљева истаћи ћемо конунга Олафа; за његове владе на 
почетку IX века створена је крупна држава, у чији је састав ушао и један део Норвешке; 
под њим почиње и христијанизација Шведске.

Образовање Норвешке краљевине. Као датум почетка образовања Норвешке 
краљевине  може  се  сматрати  година  885,  у  којој  је  Харолд  Харфагер  (Лепокоси) 
приступио уједињавању појединих племена и протерао месне јарле, који су стајали на 
челу појединих самосталних филка. За владе његовог праунука Олафа II Дебелог (1015
—1027  г.)  дефинитивно  је  извршено  уједињење читаве  Норвешке;  притом је  звање 
јарла било сасвим укинуто.

Тако су се у Скандинавији образовале државе: Шведска, Данска и Норвешка.
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VII. НЕМАЧКА, ИТАЛИЈА И ПАПЕ У ВРЕМЕНУ ОД IX ДО XI ВЕКА

Издвајање  Немачке  из  државе  Карла  Великог. —  Немачка  као  самостална 
држава издвојила се из монархије Карла Великог на основу Верденског уговора из 843 
г. По том уговору унуку Карла Великог, Лудвигу Немачког, припале су све прекорајнске 
земље и Баварска. Осим тога, у  састав Немачке ушле су и земље дуж саме Рајне, 
наиме архиепископије у Мајнцу, Вормсу и Шпајеру. Та се територија коначно издвојила 
из састава франачке државе крајем IX века. Њени становници називали су себе доцније 
(од XI века) Тевтонцима. Овај стари назив Немци су сачували све до данас (Teutschen, 
или  Deutschen).  Французи  су  Немце  називали  и  данданас  их  називају  Алеманима 
(Allemand),  по  имену  немачког  племена  Алемана,  које  је  било  најближе  њима 
настањено.  Словени  су  становнике  Немачке  почели  називати  »Немцима«,  указујући 
тиме да они не умеју да говоре на разумљивом језику и као да су неми с гледишта 
једног Словена.

Војводства. Немачка  није  претстављала  јединство  ни  у  етничком,  ни  у 
политичком  погледу.  Она  се  делила  на  четири  фактички  самостална  племенска 
војводства:  на  Швапску (дуж  горњег  Дунава),  Баварску (источно  од  реке  Леха), 
Франконију (дуж  средње  Рајне  и  Мајне)  и  Саксонију  са  Тирингијом (отприлике  од 
Везера  до  Лабе);  у  првој  половини  X  века  њима  се  придружила  и  Лотарингија — 
територија од ушћа Рајне и Шелде па готово до горње Рајне, која је била насељена 
помешаним романским и германским становништвом. Становницима сваког појединог 
од тих племенских војводстава била је потпуно туђа свест о националном јединству, и 
они су једни на друге гледали као на туђинце.

Саксонска династија. До 911 г. у Немачкој су и даље владали Каролинзи. После 
смрти последњег од њих — Лудвига Детета — и периода нереда за  владе Конрада 
Франконског  (911—919  г.),  дошла  је  на  власт  Саксонска  династија  (919—1024  г.), 
названа тако стога што су њени оснивачи били саксонске војводе. Главни претставници 
те  династије  јесу  краљеви Хенрих  I  Птичар  (919—936  г.)  и  Отон  I  (936—973  г.).  За 
њихове владе Немци су покорили суседна западнословенска племена и водили борбу с 
Мађарима.

Рат са Полапским Словенима. Територија дуж реке Сале, средње и доње Лабе, 
као и источно од Лабе и Одре била је у то време настањена словенским  полапским 
племенима, која су се делила на три велике групе: између Сале и Лабе и даље на 
исток и југоисток живела је лужичко-српска група полапских племена (у чији су састав 
улазили, поред Срба и Лужичана, и Гломачи, Милчани, Дечани); на средњој Лаби и 
даље на исток и североисток све до Одре живела су најратоборнија полапска племена 
Вилци, или Љутићи (у чији су састав улазили поред Љутића у ужем смислу, Гавољани, 
Редарији, Укрјани и друга племена); најзад, северније, на исток од доње Лабе, живели 
су  Ободрити (којима  су  припадали  Вагри,  Полапци,  Варни  итд.).  Карло  Велики 
наметнуо је Полапским Словенима данак, али су ови после његове смрти нередовно 
плаћали  данак  и  водили  с  Немцима  сталне  пограничне  ратове,  одбијајући  њихову 
навалу  и  сами упадајући  (заједно са  Мађарима и  Данцима)  на  немачку  територију. 
Словени су имали посла у првом реду са својим непосредним суседима — Саксима. 
Стога  је  природно  што  су  саксонске  војводе,  кад  су  постале  немачки  краљеви, 
управили  уједињене  снаге  Немаца,  у  интересу  саксонске  аристократије,  против 
политички  расцепканих  Словена,  који  су  још  живели  у  родовском  поретку.  Хенрих 
Птичар освојио је главни град Гломача, Хану, и покорио читаву лужичко-српску групу 
Словена, наметнувши јој плаћање данка Немцима. У исто време он је у земљи Љутића 
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покорио Гавољане, заузевши њихов град Бранибор (Бранденбург),  као и Редарије и 
Укрјане. И Одобрити су морали да плаћају краљу данак. Хенрих се старао да немачки 
утицај прошири и на Јитландију, и освојио је Шлезвиг, одвојивши тиме Словене од 
Данаца. Немци су свуда по словенским земљама остављали своје гарнизоне, које су 
смештали по старим и новоподигнутим утврђењима. Једно од таквих новоподигнутих 
утврђења био је Мајсен на Лаби, који је доцније постао средиште Мајсенске марке. 
Уосталом, покорење Словена било је веома несигурно. Они су се и даље покоравали 
својим пређашњим кнежевима и живели по својим старим обичајима, често дижући 
устанке против Немаца. Отон I тежио је да трајније учврсти немачку власт на читавој 
покореној словенској територији све до Одре. Он је форсирано ширио међу Словенима 
хришћанство, позивао немачке колонисте да се настањују с оне стране Сале и Лабе и 
организовао по словенској земљи пограничне марке (најпре две, које су доцније биле 
подељене  на  шест),  стављајући  маркгрофовима  у  дужност  да  угушују  сваку  тежњу 
Словена за самосталношћу и да међу њима шире немачки утицај.

Али је тај немачки утицај хватао веома слабог корена, јер су освајачи уливали 
Словенима мржњу и  одвратност  својом  похлепом и  крвожедном политиком.  Ратове 
против Словена водили су они с нечувеном свирепошћу. Тако на пример, кад је Хенрих 
Птичар освојио после двадесетодневне опсаде град Гломача Хану, он је наредио да се 
побију сви одрасли становници — мушкарци и жене, а децу је заробио и претворио у 
робље. Ратујући са Словенима, Отон I је убијао стотине заробљеника, или их зверски 
богаљио, чупајући им језик, копајући им очи итд. Освајачи су са свирепошћу повезали 
и вероломство, по коме се особито прочуо један од маркгрофова Отона I — грабљивац 
Герон,  који  је  дејствовао  у  земљи  Вилаца.  Једном  је  он  позвао  себи  у  госте  30 
словенских кнежева и за време гозбе све их издајнички побио. Под његовом влашћу 
повраћен је раније изгубљени Бранденбург, на тај начин што је Герон поткупио једног 
од кнежева племена Хавела, који је предао град немачкој војсци. Природно је да су се 
Словени с мржњом односили према освајачима и да нису желели да примају немачке 
обичаје, па ни хришћанство. Они су вребали само повољну прилику да се разрачунају 
са незваним дошљацима и да збаце са себе њихов јарам.

Борба с Мађарима. Први краљеви Саксонске династије водили су ратове и са 
Мађарима. Освојивши великоморавску словенску државу, Мађари су прокрчили себи са 
средњег Дунава прав пут ка Немачкој. Од почетка X века они су са две стране вршили 
своје препаде и пустошења њихове територије: са североистока продирали су преко 
Лабе у Саксонију, при чему су дејствовали у заједници са Полапским Словенима, а са 
истока непосредно су упадали у Баварску и одатле продирали у Швапску, Лотарингију и 
западну  Франконију.  Мађари  су  веома  свирепо  поступали  са  немачким  живљем, 
спаљујући села и градове, убијајући све мушкарце, без обзира на узраст, и одводећи у 
ропство  жене.  Немачка  пешадија  није  била  кадра  да  се  бори  са  бројном  и  лако 
покретном  мађарском  коњицом.  Зато  је  Хенрих  Птичар  извршио  војну  реформу, 
створивши  бројну  тешко  наоружану  (оклопну)  коњицу,  која  се  једино  могла 
супротставити Мађарима. У исто време он је градио тврђаве (углавном у Саксонији), 
које Мађари уопште нису умели да опсађују ни заузимају. Те су тврђаве служиле као 
поуздана уточишта од непријатеља и у  исто време као базе за организовање брзог 
отпора. Резултати свих тих војних мера одмах су се најосетније показали: када су 933 
г. Мађари предузели са великим снагама свој следећи препад, реорганизована немачка 
војска  задала  им  је  пораз  и  отерала  их  из  Немачке.  Још  успешније  је  ратовао  с 
Мађарима Отон I, који је потукао њихове снаге у битки на реци Леху, близу Аугзбурга 
(955  г.).  Немци  су  освојили  мађарски  логор  и  мноштво  заробљеника;  међу  њима 
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налазила су се три мађарске вође, које је Отон обесио. После овог одлучног пораза 
Мађари су престали да врше препаде на Немачку.

Процес  феудализације.  У  то  време  у  Немачкој  се  и  даље  развијао  процес 
феудализације, који се овде вршио споријим темпом него у другим деловима бивше 
каролиншке монархије.  Узрок  томе била  је  чињеница да  је  у  Немачкој  дуго  време 
постојала  веома  јака  сељачка  општина-марка,  која  је  пружала  енергичан  отпор 
притиску крупне земљишне својине.

Распадање марке и пораст крупног феудалног поседа. Па ипак се и у Немачкој 
марка постепено почела распадати, мењајући своју првобитну структуру. Док раније 
чланови марке нису имали приватне својине на земљу, дотле сад та својина све више 
расте,  тако  да  је  сваки  сељак  почео  слободно  располагати  својом  деоницом, 
такозваном хуфом. Као предмет приватне својине хуфа се могла делити, продавати, 
отуђивати итд. Паралелно с покретношћу земљишне својине све дубље се врши процес 
социјалне диференцијације међу слободним становништвом: једне хуфе цепају се на 
мање делове, друге, напротив, расту, треће се сједињују у рукама једног сопственика. 
У  исто  време добија  снажног  потстрека  пораст  крупног  земљопоседа аристократије 
(родовске и министеријалне, све до војвода), која је заузимала по праву јачег огромне 
земљишне комплексе,  или их добијала из руку  краљева.  У том послу њој  успешно 
конкуришу духовне корпорације — епископске цркве и манастири, који су се појавили 
свуда по Немачкој још у доба првих Каролинга.

Тако  све  више  јача  и  шири  се  крупни  феудални  посед,  са  својим 
организаторским  центром  —  властелинским  имањем  и  од  тог  имања  зависним 
кметовским државинама. Преплићући се својим парцелама са слободним селом, тај 
крупни  феудални  посед  све  више  тежи  да  у  круг  свог  директног  или  индиректног 
утицаја  увуче  ситну  и  средњу слободну  својину.  Имовинска  оскудица  масе  простих 
слободних људи, које су упропашћивале тешке судске глобе, тешки десетак у корист 
цркве и војна служба, доприносила је да не може боље бити развитку и учвршћењу 
феудалног поретка.

Сталешко уређење. На крају крајева дошло је до оштре поделе друштва на два 
сталежа  —  на  војни  сталеж,  тј.  феудалне  ритере,  и  порески  —  сељаке,  које  су 
феудалци  експлоатисали.  Коначан  облик  томе  процесу,  условљеном  имовинском 
диференцијацијом слободног становништва, дала је војна реформа Хенриха Птичара.

Свако ко може да се бори на коњу увршћује се у војни сталеж. Свако ко не може 
да врши службу на коњу увршћује се у порески сталеж. Према томе, један део имућних 
слободних ситних земљопоседника, који су у својим рукама окупили неколико деоница, 
прелази у ритерски сталеж, док су се материјално необезбеђенији елементи обрели у 
пореском сталежу и почели да се мешају са феудално зависном и кметовском масом 
сељаштва. У структури тога војног сталежа запажа се велика градација: ту, прво, треба 
истаћи  крупне  феудалце,  кнежеве  духовне  и  световне,  непосредне  цареве  вазале. 
Затим долази низ других категорија ритерског сталежа — средњи и ситни ритери. У 
Немачкој  је  особито  много  било  ситних  ритера.  У  категорију  тих  ритера  нису 
уврштавани само слободни људи него и неслободни, такозвани министеријалци. То је 
испрва  властелинска  чељад.  Током  времена,  када  се  осетила  потреба  за 
организовањем коњице ради одбијања Мађара, министеријалци су почели да служе на 
коњу, па су прешли у категорију ритера, остајући међутим и даље неслободни. Ово, 
разуме се, сведочи о томе колико је ранија социјална подела била застарела. Сада се 
појављују нове категорије, које се не поклапају са старим. Неслободан човек доспева у 
ред ритера. Он се фактички ничим не разликује он слободног ритера. Он као награду 
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за своју службу добија лено и има зависне сељаке на својој земљи.
Категорија министеријалаца, који добијају такозвана службена лена, попуњава 

се  доцније  слободним  људима,  тако  да  се  министеријалци  коначио  стапају  са 
слободним ритерима.

Што  се  тиче  пореског  сталежа,  код  њега  треба  пре  свега  истаћи  слободно 
сељаштво.  Слободни  сељаци  су  у  извесним случајевима  сопственици  своје  земље. 
Сељачка својина и даље је дуго времена постојала у Немачкој, премда у незнатним 
размерама. Затим долази категорија сељака који нису сопственици већ притежаваоци 
туђе  земље и  који  плаћају  за  њу  дажбине  (Hörige).  Даље  долази  маса  кметовског 
сељаштва  и  праве  неслободне  слуге  (Leibeigene).  Слуге  су  људи  који  подмирују 
потребе властелина, живе на његовом имању и чине његову чељад.

Још у то време појављују се у Немачкој варошани, иако они све до XII века не 
играју неку важну улогу у друштвеном животу. То су делом земљишни сопственици, а 
делом занатлије и трговци. Они су живели по специјалном градском праву и уживали 
понекад извесну аутономију. Од њих, као и од сељака, није тражена никаква друга 
служба у корист државе осим плаћања пореза и вршења натуралних обавеза. Па ипак 
они нису убрајани међу »пореске обвезнике«, јер је град сносио порески терет као 
колектив, а поједини грађани нису подлегали индивидуалном пореском задужењу.

Феудализација  државног  апарата. Феудализација  друштва  одражава  се, 
разумљиво, и на његовој политичкој структури. Државни апарат почива сада на новим, 
феудалним принципима.  Већ  под  краљевима Саксонске  династије  све  више нестају 
стари  принципи  управљања  преко  чиновника,  а  улазе  у  праксу  нови  принципи 
управљања преко наследних власника лена.

Ствар  је  у  томе  што  се  ранији  краљевски  чиновник  —  гроф,  кога  је  краљ 
смењивао и постављао, претвара сад у наследног власника лена. Он своју дужност 
сматра за наследно лено, а у исто време гледа на читаву територију обухваћену леном 
као на своје наследно власништво.

Паралелно са том феудализацијом дужности и земљишта везаних за те дужности, 
деле  се  и  грофовије  на  делове,  и,  разуме  се,  грофови,  војводе  и  други  крупни 
феудалци постају све независнији од централне власти.

Особито велики значај стичу под Саксонском династијом војводе. Краљеви воде 
с  њима  сталну  борбу.  Одлучне  мере  против  њих  предузео  је  Отон  I,  који  дели 
војводства својим сродницима, цепајући их у исто време на мање делове.

Краљ  и  свештенство.  Омиљено  средство  Отона  I  у  борби  против  војвода  и 
уопште бунтовних световних феудалаца било је свештенство.

Краљеви Саксонске династије ослањали су се на црквене феудалце, и њихова 
моћ  објашњава  се  у  знатној  мери  тиме  што  су  широко  располагали  црквеним 
земљиштима. На та земљишта краљ је разрезивао директан порез, такозвани бед, као 
и на своја сопствена. Осим тога, када би положај епископа или опата остао упражњен, 
догод се не постави наследник преминулом духовном лицу сви приходи са земљишта 
те епископије или опатије ишли су краљу. То је био важан извор краљевих прихода, 
који је краљевима омогућавао да учврсте своју власт. Краљеви често нису особито 
журили  да  попуне  упражњене  црквене  положаје,  јер  су  више  волели  да  уживају 
приходе  од  упражњених  епископских  столица.  Најзад,  краљ  је  уживао  право 
сполијације (Spolienrecht), које се састојало у конфискацији читаве покретне имовине 
преминулог духовног лица, уколико је она потицала од прихода са црквеног лена.

Једном  речју,  црквена  земља  као  извор  државних  прихода  није  се  особито 
разликовала  од  краљевих  поседа.  Зато  је  разумљива  тежња  краљева  Саксонске  и 
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доцније Франконске династије да повећају број  духовних кнежевина и да црквеном 
земљопоседу, разбацаном по световним територијама, створе независан (имунитетни) 
положај.

Отонове  привилегије.  Ово  последње  коначно  је  постигнуто  такозваним 
Отоновим  привилегијама;  њихова  суштина  састојала  се  у  проширењу  црквеног 
имунитета  у  два  правца.  Прво,  имунитет  је  проширен  територијално;  он  се  почео 
простирати  не  само  на  непосредну  површину  датог  комплекса  махом  разбацаних 
земљишних поседа цркве, него и на читаву околину у којој ти земљишни поседи леже. 
Тако  су  образовани  изоловани  црквени  имунитетни  окрузи,  са  својом  посебном 
јурисдикцијом.  Друго,  имунитет  је  проширен  и  по  самој  својој  суштини,  тј.  по 
карактеру привилегија везаних за тај појам: имунист је добијао не само право вршења 
нижег него и право вршења вишег (кривичног) правосуђа у границама свога округа. У 
исто  време  имунитет  је  доведен  у  директну  везу  са  краљевском  влашћу  и  од  ње 
добијао своју моћ. То се постизало преношењем судских функција у округу који стоји 
под имунитетом — специјалном краљевском чиновнику, црквеном судији, који је био 
одговоран директно централној  власти. Тако су у границама кнежевских територија 
издвојени самостални црквени окрузи, који су сад стајали напоредо са грофовијама (на 
које су се војводства даље делила) и који су били непосредно повезани са централном 
влашћу.

Италијанска  политика  немачких  краљева. Имајући  власт  над  епископима  и 
умиривши  после  дуге  борбе  световне  кнежеве  у  Немачкој,  Отон  се  почео  носити 
мишљу да освоји Италију, у којој су још раније баварске војводе покушавале да учврсте 
свој утицај. Италија се рано почела бавити трговином, и на њеном северу ницали су 
богати градови, чији су приходи мамили немачке феудалце. У исто време они су хтели 
да  се  учврсте  на  обалама  Средоземног  Мора  и  да  узму  непосредног  учешћа  у 
трговачким везама које су се развиле на том мору. Најзад, једна од најважнијих побуда 
за претензије Отона I  у Италији била је жеља да учврсти своју власт над духовним 
кнежевима Немачке — на тај начин што ће себи потчинити њиховог црквеног поглавара 
— римског папу.

Борба између феудалаца  Италије. У Италији се после свргавања цара Карла 
Дебелог (888 г.), што је значило коначно уништење јединства каролиншких монархија, 
образовало мноштво ситних и крупних феудалних кнежевина, које су вечито ратовале 
једна против друге. Крупни кнежеви — маркгрофови од Ивреје и Фријаула, војводе од 
Сполета — борили су се око титуле краља Италије, увлачећи у своју борбу и феудалце 
Бургундије и Провансе. У првој половини X века краљевски престо Италије припао је 
Лотару од Провансе,  који  се  оженио Аделхаидом Бургундском и тиме измирио две 
зараћене  фракције  феудалаца.  Али  је  он  950  г.  умро,  можда  отрован  од  свога 
супарника, маркгрофа од Ивреје — Беренгара, који је хтео да Лотарову удову уда за 
свога сина, како би тиме поузданије осигурао своме потомству право на италијански 
краљевски престо. Али се Аделхаида томе успротивила, и Беренгар ју је затворио у 
једну  тврђаву.  Аделхаида  се  обратила  за  помоћ  немачком  краљу  Отону  I,  који  је 
искористио овај повод да с великом војском упадне у Италију. Заузео је Павију, узео 
титулу краља Лангобарда и оженио се Аделхаидом; али је морао журно да се врати у 
Немачку, јер је тамо избио устанак феудалаца. Све се то дешавало у 951 г.

Отон  I  обнавља  царство.  Освајање  Ломбардије  било  је  само  почетак 
остваривања замашних планова немачког краља у Италији. Он је тежио да продре у 
Рим, да би узео у своје руке контролу над папском столицом. Притекли су му у помоћ 
феудални раздори у самом Риму. 961 г. папа је, потпуно немоћан да изиђе на крај с 
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бунтовничким  феудалним  баронима,  почео  да  зове  Отона  у  помоћ.  Отон  се  одмах 
одазвао на тај позив, дошао у Рим, и ту га је папа крунисао за цара.

Тако  је  на  западу  обновљено  Римско  Царство  (962  г.),  које  је  међутим 
територијално било мање од ранијег царства Карла Великог: оно је уствари обухватало 
само Немачку и један део Италије. Од времена крунисања Отона I  за  цара почињу 
чувени »италијански походи«, у којима немачки цареви, ослањајући се углавном на 
ситне немачке ритере, систематски пљачкају богату Италију и држе у потчињености 
поглавара католичког свештенства — папу.

Истина, у теорији цар и папа били су равноправни: обојица су стајали на челу 
Светог Римског Царства. Али пошто је папска власт била ванредно ослабљена процесом 
феудализације, то је фактички владао немачки цар.  Папска је област била уствари 
сасвим опљачкана од феудалаца, и као световни господар папа над њима није имао 
никакве власти. У исто време папа је и као поглавар цркве изгубио свој некадашњи 
значај, јер је сваки епископ и сваки опат тежио да постане независан од њега. Цар је 
неограничено владао како у царству тако и у цркви, тим пре што су папе тога времена 
били ништавни људи пуни порока. Довољно је истаћи да је папа Јован XII, који је Отона 
I  прогласио  за  цара,  био  осуђен  од  црквеног  сабора  из  963  г.  за  убиство, 
кривоклетство,  скрнављење  светиње  и  неморалан  живот  и  одмах  затим  свргнут  с 
папског престола.

На југу Италије владали су у то време Византинци, чији су се поседи простирали 
северно  од  Напуља.  Отон  је  наумио  да  освоји  и  византиске  поседе,  али  су  га 
византиске трупе одбиле, тако да је почео да дејствује помоћу опрезне дипломатије. 
Он је успео да свога сина — будућег цара Отона II — ожени византиском принцезом 
Теофаном, и тај је брак имао да у будућности послужи као основица за нова освајања 
Саксонске династије у Италији.

Отон II и Отон III.  Ступивши на престо 973 г., Отон II је као своју прву дужност 
сматрао да изврши оно што није успео његов отац, тј. да освоји јужни део полуострва. 
Али је ту претрпео жесток пораз од Арабљана, који су стајали у служби Византије, и 
умро је усред енергичних припрема за нову борбу на југу Италије (983 г.). Царем је 
постао његов трогодишњи син Отон III.  Поставши пунолетан, он је ковао планове о 
великој држави која би обухватила читав хришћански Запад, и све је време живео у 
будућој престоници те државе — Риму, мало се интересујући за ствари у Немачкој. Он 
је поставио за папу (под именом Силвестра II)  свога учитеља — Француза Герберта, 
најобразованијег човека тога времена.

Међутим  на  источној  периферији  царства,  којој  су  цареви  после  почетка 
италијанских  похода  посвећивали  мање  пажње,  десиле  су  се  под  Отоном III  веома 
важни догађаји. 983 г., одмах после смрти Отона II, Данци су збацили немачку власт и 
одрекли се хришћанства.

Устанак  Полапских  Словена. Тада  су  се  дигли  против  немачких  освајача  и 
Словени. Сигнал за дизање устанка дали су борбени Љутићи (Вилци). Они су изненада 
освојили у јуну 983 г. Хавелберг и Бранибор и у великим масама продрли на немачку 
територију, преко Лабе. Тешком муком одбила је саксонска аристократија тај напад, 
али су територије које су Хенрих и Отон II били освојили с оне стране средње Лабе 
биле  изгубљене.  Одмах  за  Вилцима  дигли  су  се  и  Ободрити,  који  су  заузели  и 
опљачкали Хамбург. Устанак је свуда био праћен истребљавањем немачких гарнизона 
и  немачких  колониста  по  словенским  земљама,  одбацивањем  хришћанства  и 
уништавањем немачког свештенства. Једино су у областима Лужичких Срба, где су 
Немци  успели  да  ухвате  чвршћег  корена,  немачки  утицај  и  хришћанство  остали 
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сачувани.  Остали  Полапски  Словени  извојевали  су  себи  за  читавих  столеће  и  по 
независност од Немаца. У исто време ојачала је и Пољска. Болеслав Храбри ослободио 
је своју државу од црквене потчињености Немцима, извојевавши од Отона III пристанак 
на оснивање самосталне пољске архиепископије у Гњезну.

Хенрих  II. Отон  III  је  умро,  као  и  његов  отац,  као  млад  човек  (1002  г.),  а 
наследио га је брат од стрица Хенрих II  (1002—1024 г.). Овај последњи претставник 
Саксонске династије мање се одушевљавао за ствари у Италији и, ослањајући се на 
послушни епископат, трудио се да учврсти свој положај у Немачкој. На истоку је водио 
неуспешне ратове с Пољском и, бојећи се да му Вилци и Ободрити не ударе с леђа, 
озаконио њихов независан положај под условом да Немцима плаћају незнатан данак 
(који је уосталом плаћан веома нередовно) и врше помоћну службу у немачкој војсци.

Франконска династија. Цареви Франконске династије (1024—1125 г.) настављају 
са ширењем граница царства и, широко се користећи — по примеру својих претходника 
— материјалним средствима цркве, теже да оснују немачку хегемонију у Европи. Под 
Конрадом II (1024—1039 г.) присаједињена је царству Бургундија, под Хенрихом III (1039
—1056 г.) започета је реформа цркве, помоћу које је цар намеравао да учврсти свој 
положај у царству и читавој Европи. После смрти Хенриха III ојачало папство отрже се 
испод туторства царске власти и почиње са њим огорчену борбу за превласт у Светом 
Римском Царству.
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VIII. ЗАПАДНИ СЛОВЕНИ ОД VII ДО XI ВЕКА

Западни  Словени. У  састав  Западних  Словена  улазиле  су  три  главне  групе 
племена: пољска, чешка и полапско-прибалтичка. Последња група састојала се од низа 
племена која су живела око реке Лабе и груписала се  у следеће савезе:  лужичко-
српски,  љутићки  и  бодрички  (види  главу  VII); осим  тога  она  је  обухватала  и 
прибалтичке,  или  померанске  Словене,  који  су  живели  у  области  која  је  доцније 
добила код Немаца назив Померанија. Чешко-моравска племена живела су у сливу река 
горње Лабе, Влтаве и Мораве, а пољска племена настањивала су базен река Висле и 
Варте.

Западни Словени живели су првобитно у родовском поретку, станујући по селима 
и окружујући своја утврђена места — гроде или граде — зидовима. Привредну јединицу 
претстављала је велика породица — опоље, образујући кућну заједницу, са старешином 
на челу. Такве велике породице удруживале су се у родове, на чијем су челу стајале 
родовске старешине — поглавари, господари. Родови су се удруживали у племену, на 
челу са старешинама, или жупанима, који су решавали племенска питања у заједници 
са племенским већем. Међу жупанима истицао се кнез, војни старешина племена; око 
кнеза почела се  сакупљати дружина.  При образовању савеза племена кнез најјачег 
племена постајао је кнезом читавог савеза.

У времену од VII до IX века код Западних Словена врши се процес распадања 
родовског поретка. Родовска општина претвара се у сеоску општину, у којој се крвне 
везе замењују територијалним. У то време на бази општег развитка производних снага, 
особито  у  земљорадњи,  развија  се  код  Западних  Словена  ропство  и  почињу  да  се 
формирају класе. Знатан развитак постиже трговина, нарочито спољна; на то указују 
велика складишта новца, нађена приликом археолошких ископавања. На Прибалтику, 
на пример, откривена су богата налазишта арапског новца VIII—IX века, што указује на 
трговачке везе Прибалтика тога времена са Волгом и преко ње са арапским земљама. 
Назив новца код Западних Словена — пењаз — указује на то да је код њих био раширен 
немачки новац пфениг и да су они, према томе, водили трговину и са Немачком, као и 
са  Данском  и  Скандинавијом.  Предмети  трговине  били  су  крзна,  мед,  восак  и, 
вероватно, робови. На то да је трговина кожама достигла код Западних Словена велики 
развитак, указује поред осталог и то што је код Западних Словена, као и код Источних, 
постојала новчана јединица »гривна куна« (кунино крзно).

Као резултат развитка приватне својине на земљу почињу да се стварају крупнија 
газдинства претставника родовске аристократије, која употребљавају рад робова, иако 
се напоредо са њима сеоска општина још дуго времена одржала (у Пољској и Чешкој 
све до XIII века). Крупни земљопоседници почињу да постепено претварају слободне 
чланове сеоске општине у кметове. Родовске старешине, које су првобитно биране на 
већима,  претварају  се  постепено  у  наследну  аристократију  —  жупане  или  панове, 
поглаваре  (владике)  и  кнежеве.  У  корак  с  порастом  и  јачањем  те  племенске 
аристократије врши се опадање значаја старинског народног већа. Власт прелази на 
савет састављен од претставника аристократије. Особито велики значај  стиче таква 
аристократија у Померанији. На тај начин, постепено се формира држава, која брани 
интересе владајуће класе.

Самова  Бохемска  кнежевина. Јака  кнежевска  власт  најраније  се  јавља  код 
Западних Словена који су живели у Бохемији. Они су раније од осталих Словена морали 
да  воде  борбу  са  Аварима.  Аваре  су  позвали  као  савезнике  са  црноморских  степа 
Лангобарди, који су пре свог досељења у Италију живели у Панонији. Авари, који су 
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вероватно припадали Туранцима, заузели су Дакију, земљу северно од доњег Дунава, и 
преселили се у Панонију после одласка Лангобарда. Авари су потчинили својој власти 
суседне  Словене  и  руководили  заједничким  походима  против  Византије.  У  руским 
летописима сачувала су се предања о тим Аварима (Обри, Обрини), који су угњетавали, 
»мучили« Словене. Сачувано је предање о томе како је брзо нестала моћ тих »Обара«. 
Летописац вели: »погибоша, аки обре« (пропадоше као Обри).

Словени су збацили власт Авара и образовали независан савез, чију су основу 
претстављала словенска племена из Бохемије (VII век). Франачки анали казују како је 
Словенима, који су се борили са Аварима, дошао неки франачки трговац по имену 
Само,  заједно  са  другим  трговцима,  и  помогао  Словенима  да  однесу  победу  над 
Аварима (око 623 г.).  После тога  Словени су  Сама изабрали за свог  кнеза. Тако је 
створен прилично широк савез југозападних племена, са Словенима из Бохемије на 
челу; том савезу придружили су се и Карантанци, који су живели на горњем току река 
Саве и Драве, десним притокама Дунава.

Само  је  владао  у  Бохемији  читавих  35  година  и  за  све  то  време  бохемски 
племенски савез, на чијем је челу он стајао, претстављао је велику силу. Само је чак 
водио ратове са Францима. Он је потукао велику франачку војску краља Дагоберта, 
после чега су том савезу пришли и Срби. После Самове смрти савез се распао.

Великоморавска кнежевина. Са распадањем бохемског савеза кнеза Сама, који 
је задржавао офанзиву Франака на исток, у Дунавски базен, Франци почињу да освајају 
ове  области.  803  г.  Карло  Велики  је  потукао  Аваре,  који  су  били  потиснути  преко 
Дунава и Тисе, и потчинио својој власти подунавска словенска племена, међу којима 
Чехе и Моравце, који су себе признали за његове вазале. Од тога времена немачко 
свештенство  почиње  своју  мисионарску  делатност  у  Моравској,  тежећи  да  је 
христијанизује и понемчи.

После смрти Карла Великог у Бохемији је образована јака кнежевина, која је 
ујединила  у  један  савез  читав  низ  племена  и  која  је  позната  под  именом 
Великоморавске државе.  Међу другим моравским племенским кнежевима истиче се 
најјачи  —  Мојмир,  који  потчињава  својој  власти  земље  других  кнежева,  делом 
претварајући их у своје вазале, делом протерујући их, у случају да му пруже отпор. На 
тај  је начин настала пространа кнежевина, која је обухватала базен реке Мораве и 
даље  на  исток,  укључујући  и  данашњу  Словачку,  налазила  се  у  чисто  номиналној 
зависности од Немачке. Један од протераних кнежева, Прибина, побегао је у Немачку и 
ту замолио за помоћ; он је добио као кнежевски посед доњу Панонију.

Јака  Моравска  кнежевина  претстављала  је  опасност  за  немачку  краљевину. 
Немачки феудалци предузимали су више похода против Моравске кнежевине. За време 
једног  од  тих  похода  (846  г.)  Мојмир је  био  свргнут  и  за  кнеза  од стране  Немаца 
постављен  његов  синовац  Растислав.  Али  Растислав  није  оправдао  наде  немачких 
феудалаца; он је потражио савез са Бугарима и Византијом против Немачке, подигао на 
граници  мноштво  тврђава  и  ујединио  под  својом  влашћу  низ  суседних  словенских 
племена — Чехе, Србе и  друге полапске Словене.  После неуспелог похода Лудвига 
Немачког против Растислава Моравска кнежевина стекла је пуну независност.

До тог времена хришћанство се међу Западним Словенима ширило из Немачке. 
Немачко свештенство, које је долазило са Запада, било је тесно повезано са немачком 
католичком  црквом.  Код  разматрања  разних  питања  која  се  тичу  цркве  коначна 
санкција припадала је највишем немачком свештенству. Црквена зависност повлачила 
је  за  собом и  политичку.  Зато  се  Растислав,  да  би  сачувао  политичку  независност 
Моравске, обратио византиском цару Михаилу III с молбом да му пошаље хришћанске 
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проповеднике  који  би  знали  словенски  језик.  Према  томе,  сукобила  су  се  два 
супарничка црквена утицаја: немачки — са Запада и византиски — са Истока. Моравци 
су  више  волели  црквене  везе  са  далеком  Византијом  неголи  везе  са  блиском 
Немачком, везе које су већ постајале чвршће и опасне у политичком погледу.

Из  Византије  су  послати  у  Моравску  као  мисионари  два  брата  —  Ћирило  и 
Методије.

Када  су  они  863  г.  стигли  у  Моравску,  морали  су  повести  упорну  борбу  са 
немачким епископима и путовати чак у Рим, борећи се за то да папа призна засебну 
словенску цркву. Рачунајући да ће повећати своје приходе, папа је пружио подршку 
словенским проповедницима. У Моравској и Панонији основане су две нове епископске 
столице, где је богослужење вршено на словенском језику.

Али се ускоро против Растислава дигао у Моравској његов синовац Сватоплук, 
који је однео превагу. Иако је испрва уживао подршку немачког краља, он је доцније 
почео да изазива подозрење да и сам тежи потпуној независности Моравске, па је био 
заробљен, а управа над Моравском предана је немачким грофовима. То је изазвало 
устанак моравских Словена. Војска послата против њих на челу са Сватоплуком, који је 
био ослобођен из  заробљеништва,  претрпела  је  пораз,  а  сам Сватоплук  прешао  на 
страну устаника, тако да је успостављена независност Великоморавске кнежевине. Њој 
су се придружили Чешка и Полапски Словени, тако да је нова заједница обухватала 
готово све Западне Словене.

Али ради даљег јачања своје власти Сватоплук је морао да потражи подршку и 
савез немачког краља, а у вези с тим морао се појачати и утицај немачког свештенства. 
Зато је црквена организација створена уз помоћ Византије ослабила и на крају крајева 
била замењена немачко-католичком црквеном организацијом.

После  Сватоплука  моравски  племенски  савез  се  распао.  Савез  је  нарочито 
настрадао  од  напада  Мађара.  906  г.  Мађари  су  задали  Моравској  пораз  и  освојили 
источни део земље.

Образовање Чешке државе. Један други савез словенских племена формира се 
крајем IX века напоредо с моравским савезом, улазећи првобитно у његов састав. То је 
чешки војни савез разних племена — Чеха, Дуљеба, Хрвата и других племена која су 
живела око реке Лабе са њеним притокама.

Та су племена живела у родовском поретку; на њиховом челу стајале су војводе, 
које  су  водиле  порекло  од  аристократских  родова,  или  леха.  На  челу  појединих 
родовских  организација,  као  и  код  свих  Западних  Словена,  стајали  су  главари 
(владике). Оно племе које је стајало на челу читавог савеза имало је кнеза, који је био 
војсковођа  и  главни  судија  у  читавом  племенском  савезу,  као  и  судија  у  случају 
међусобног сукоба појединих племена.

Првобитно (до X  века)  су  ту  постојала  два  таква савеза  племенâ,  зависна од 
Моравске кнежевине: у северозападној Бохемији савез на чијем су челу стајали Чеси и 
у југоисточној Бохемији савез на чијем је челу стајало племе  Зличана. После смрти 
Сватоплука  Моравског  (895  г.)  кнежеви оба  савеза  —  Спитигњев Чешки и  Витислав 
Зличански — признали су власт немачког краља Арнулфа и почели плаћати Немачкој 
данак. Тако су Чеси под Вацлавом, сином Спитигњева, морали плаћати 500 гривни у 
новцу и 120 волова.

Доцније  су  се  племена  ујединила  у  једну  кнежевину;  притом  је  вођена 
непрекидна борба с војводама које су стајале на челу појединих племена и са старом 
родовском  аристократијом  (лесима).  Војводе  су  дизале  сталне  устанке  против 
централне  власти,  понекад  се  удружујући  с  Немцима  против  својих  саплеменика. 
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Познат  је  крупни  устанак  таквих  аристократских  родова  —  леха  и  владика  —  око 
средине X века под Болеславом I, који је морао привремено да побегне у Немачку. 
Двапут  је  избијао  устанак  док  Болеславу  није  пошло  за  руком  да  коначно  однесе 
превагу, после чега је самосталност појединих аристократских родова била поткопана; 
један њихов део био је прогнан, а други се стопио са војничком аристократијом, која се 
формирала  у  то  време и  састојала  од  чланова  краљевских  дружина.  У  исто  време 
престала је и подела Чеха на самостална племена са појединим војводама; остала је 
једино  подела  на  области,  или  крајине,  са  кнежевским  чиновницима  на  челу.  На 
обласним већима и на општем сејму све чешке земље такође почиње да доминира 
војничка  аристократија.  На  ту  се  аристократију  и  ослањала  централна  власт, 
непрестано  јачајући  своје  позиције.  Најзад,  кнез  Бжетислав  II  из  породице 
Пшемисловића стекао је такву моћ да му је цар Хенрих IV признао краљевску титулу 
(1086 г.), а доцније се и сама Чешка претворила у краљевину (1158 г.); још пре тога њој 
је присаједињена Моравска (1028—1029 г.).

Материјалну  подлогу  све  јаче  кнежевске,  а  затим  и  краљевске  власти 
претстављали су крупни земљишни поседи који су се мало помало стекли у рукама 
кнежева.  Ту  су  спадале пре свега  наследне  земље аристократског  рода из кога  су 
проистекли  чешки  кнежеви.  Те  су  земље прошириване  конфискацијама  и  земљама 
преминулих  власника,  као  и  присвајањем  разноврсних  пустих  и  необрађених 
земљишта, која су постајала кнежевом својином. Пространи земљишни фондови који 
су  кнезу  стајали  на  расположењу  пружали  су  му  могућност  да  издржава  велику 
дружину и војне слуге и да им поклања необрађена земљишта. У то време заводи се и 
разрезивање пореза на потчињено становништво. Кнежевска благајна попуњава се и на 
рачун судских такса и трговинских царина. Заводи се монопол на ковање новца и на 
рударство.

Образовање  Пољске  државе. Пољски  савез  племена  у  сливу  реке  Висле 
образује се средином X века. Из тог бремена познат нам је пољски кнез који је стајао 
на  челу  тог  племенског  војног  савеза,  по  имену  Мјешко,  који  је  већ  примио 
хришћанство.  Тај  савез образовао се  на  тај  начин што је централно племе  Пољана 
покорило друга племена — Сераџане, Ленчане, Кујавце, Мазуре, Беле и Црне Хрвате. 
Том приликом кнежеви тих племена су уклањани и тако је одједном поникла крупна 
заједница  племена  само  са  једним  централним  кнезом.  Испрва  је  та  племенска 
заједница признавала своју зависност од немачких краљева.

Пољски летописи саопштавају да је кнез Мјешко имао велику дружину — од три 
хиљаде војника, које је издржавао делом сам, а делом на рачун становништва разних 
делова  земље.  Његов  наследник,  Болеслав  I  Храбри,  који  је  већ  стекао  пуну 
независност од Немачке, имао је далеко бројнију дружину — од 20 хиљада војника. 
Тако се и у Пољској почиње формирати војнички сталеж. Том савезу прикључују се 
аристократски претставници крупних родова, такозвана шљахта. Кнежев двор постаје 
центар  управе.  У  појединим  областима,  које  носе  назив  повета,  седе  кнежеви 
намесници, каштелани. На становништво се почиње разрезивати порез у корист кнеза.

Са уздизањем кнежевске власти народно веће губи свој ранији значај, и његове 
функције  прелазе  на  савет  састављен  од  настаријих  чланова  дружине  и  највиших 
достојанственика;  тај  савет  састајао  се  код  краља;  после  примања  хришћанства  у 
састав  тог  савета  почињу  улазити  и  претставници  вишег  свештенства.  Понекад  се 
сазивају  и  шире  скупштине,  које  се  састоје  од свих достојанственика и  на  које  се 
позивају и чланови дружина.

Пољска држава стиче потпуну самосталност за владе Мјешковог сина Болеслава I 
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Храброг (992—1025 г.). За његове владе присаједињени су пољској држави Померанија 
(Поморје), Шлеска, закарпатски Словаци, Лужичани, Чешка и Моравска. Образовала се 
крупна средњословенска држава, која је достигла велики утицај у Европи. На кратко 
време пред смрт Болеслав Храбри крунисао се за пољског краља.

Све то показује какве је велике успехе постигла у то време феудализација и 
претварање сељачких маса у кметове. У одговор на то дижу се устанци народних маса 
против  кнежевских  »редара«,  или  чиновника,  против  ритера  и  свештенства. 
Карактеристично је да у тим устанцима народне масе спаљују хришћанске храмове и 
успостављају паганство. Према томе, и овде, у Пољској; хришћанство је претстављало 
идеолошки ослонац феудалних елемената — кнежева и горњег слоја пољског друштва.

Устанке  је  угушио  краљ  Казимир,  који  је  успоставио  хришћанство  и  добио 
надимак Обновитељ.

Полапски и Прибалтички Словени од IX до XI века. Крупне државе феудалног 
типа најраније се почињу формирати код Чеха и Пољака. Код других Западних Словена 
дуго  времена  је  трајала,  све  до  X  века,  политичка  расцепканост.  То  је  немачким 
феудалцима  омогућило  да  потчине  себи  низ  подвојених  словенских  племена  (види 
главу VII).

Снажан политички развитак и самосталност  постигли су  Померански Словени. 
Они су морали да воде борбу са прибалтичким племенима Данске и Скандинавије, који 
су тежили да освоје обале Балтичког Мора. У вези са тим код њих се развија поморско 
гусарство, али у исто време и поморске трговачке везе с Данцима, Скандинавцима, с 
Русијом и Немачком (преко Хамбурга). На балтичком приморју ниче у IX веку низ војно-
трговачких факторија (Волин, Штетин, Рана, Гданск и друге), у којима су се продавале 
сировине у замену за оружје и разне металне и друге занатске израђевине. Убирање 
трговинских  царина  (мита)  пружало  је  померанским кнежевима  знатна  материјална 
средства, јачајући њихов политички значај. У исто време код Померанских се Словена, 
поред јаке кнежевске власти, формира и јака домаћа аристократија;  она при кнезу 
образује неку врсту феудалне »курије барона« и понекад се бори с кнежевском влашћу 
за утицај у земљи.

На  подлози  општег  полета  код  Померанских  Словена  настаје  крајем  XI  века 
Вендска краљевина, која је — истина, за кратко време — окупила у један савез низ 
полапских племена,  под хегемонијом племена Бодрича.  Вендска државна заједница 
достигла је толики значај да се кнез Бодрича Хенрих почео називати краљем. Али се 
почетком XII века тај савез распао.

Религија  Померанских  Словена,  која  претставља  даљи развитак  веровања  и 
верских култова старих Словена, позната нам је на основу извора боље од религије 
осталих племена Западних Словена.

Померански  Словени  већ  су  подизали  храмове.  Првобитно  су  то  биле  само 
ограде, које су имале за циљ да чувају свето место. Затим се већ појављују прави 
храмови, или капелице, који у најпростијем свом облику претстављају кров на четири 
стуба. Доцније се између тих стубова растежу тканине или подижу зидови. За вршење 
култа почињу се употребљавати специјални свештеници. Код прибалтичких Словена 
стварају се посебни центри верских култова. На пример, на острву Ригену у Балтичком 
Мору постојао је свети град Аркона; он је лежао на високом рту, који је с копна био 
ограђен  високом  оградом.  У  том  светом  граду  обично  нико  није  живео,  већ  се 
испуњавао бројним богомољцима онда када би Словени завршили пољске радове и 
сакупили летину. Тада су се у свети град скупљале масе људи, слежући се око храма 
бога Световита. Храм је био од дрвета, окружен оградом. У њему се налазио свети део 
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— олтар са идолом који је имао четири главе. У једној руци држао је он рог пун меда 
или вина. Ту се налазила света застава бога Световита, која је, по веровању, доносила 
Словенима победу и која је ношена испред војске за време похода. За време верских 
свечаности  врховни  свештеник  је  улазио  у  свети  део  храма,  узимао  рог  из 
Световитових  руку  и  гледао  је  ли  пун  меда  или  вина.  Ако  је  рог  пун,  то  је 
наговештавало добру летину, ако није пун — неродицу. Затим је свештеник приносио 
специјално за то испечен хлеб, у висини човечјег раста, стављао га преда се и питао 
присутне, виде ли га иза тог хлеба. Ако се он не би видео, то је означавало обиље 
плодова  у  будућности.  Ту  се  налазио  и  бели  коњ  посвећен  богу  Световиту.  Он  је 
употребљаван  за  гатање  пре  поласка  у  рат.  Тада  су  чињена  специјална  врата  од 
копаља, и  коња су  нагонили да пролази кроз  њих.  Ако би на врата  ступао десном 
ногом,  то  се  сматрало за  повољно знамење,  у  противном случају  одустајало се  од 
војног похода.

Исти карактер имали су и храмови других богова — Сварожића, Триглава, или 
Јаровитог. Последњи је имао седам лица под једном лобањом; у осам руку држао је 
осам мачева, који су очевидно претстављали сунчеве зраке.
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IX. ФЕУДАЛНО ДРУШТВО НА ЗАПАДУ У X И XI ВЕКУ

Феудални начин производње. Феудална сењерија и феудална јерархија. У X—
XI веку на Западу се коначно формира феудални начин производње, чији су нужни 
услови  и  најважнија  обележја:  ситна  производња непосредних  произвођача  при 
владавини  крупне  својине  на  земљу,  ниска техника  производње, слаба  друштвена 
подела  рада,  владавина  натуралне  привреде,  директна  повезаност  непосредних 
произвођача  са  средствима  за  производњу,  конкретно,  сељака  са  земљом,  са 
деоницама, и плаћање феудалне ренте од стране сељака као резултат ванекономске 
принуде од стране сениора (види Увод, стр. 3 сл.).

Основну ћелију феудалног друштва у овој епохи претставља феудални посед, 
који је аутаркичан не само економски него и политички, јер је сваки такав посед у исто 
време и држава своје врсте — сениорија.

Од таквих се аутаркичких јединица и састоје  политичке организације. У X—XI 
веку те организације претстављају скупине феудалних. поседа-држава — нестабилне 
политичке творевине. Оне се час формирају, час распадају, и тек се током времена 
изграђује специфична политичка структура феудалног друштва, какву је налазимо у XI 
веку. Наиме, формира се јерархично потчињавање појединих сењерија између себе, 
при  чему  се  ситније  сењерије  потчињавају  крупнијим.  У  свакој  земљи  —  била  то 
Француска, Енглеска или Немачка — свуда наилазимо на врховног поглавара феудалног 
друштва, врховног сизерена — краља или цара. Он претставља такорећи врх феудалног 
друштва. Њему су потчињени крупни световни и духовни кнежеви, његови непосредни 
вазали. Ти кнежеви поседују велике територије. У правном погледу они се потчињавају 
поглавару феудалног друштва, фактички су пак независни од њега. Они имају право да 
објављују рат и склапају мир, да кују сопствени новац, да суде и издају законе на 
својој територији. У најбољем случају они се опходе са краљем или царем као са себи 
равним,  пером,  а  у  најгорем  случају  могу  и  кренути  у  рат  против  свог  сизерена. 
Феудална пракса озакоњује такве појаве у неким случајевима. Тим крупним кнежевима 
потчињени  су  ситнији  феудалци,  барони,  који  су  такође  само  теориски  потчињени 
кнежевима,  а  фактички  су  независни.  Они  су  такође  потпуни  господари  ка  својим 
поседима. Тим баронима потчињена су још ситнија ритерска лена, и тако се феудалне 
лествице спуштају до лена такозваних »ритера с једним штитом«. То су такви ритери 
који су вазали каквог крупнијег сениора, а сами немају вазала.

Као што су подвлачили Маркс и Енгелс, широке масе експлоатисаног сељаштва 
нису обухваћене тим феудалним јерархиским лествицама. Другим речима, феудално 
се друштво оштро цепа на две антагонистичке класе.  У свакој  земљи наилазимо,  с 
једне стране, на класу крупних земљопоседника, која се даље дели на два сталежа: 
војно-чиновничку аристократију и свештенство, а с друге стране — на кметовско или 
феудално зависно сељаштво.

Сељаштво феудалног доба. Подаци о сељаштву IX—XI века веома су оскудни, 
јер  се  хроничари  тога  времена  готово  уопште  не  интересују  за  сељаштво.  Они  о 
сељацима говоре само онда ако би избила каква сељачка буна. Они су у потпуности 
заузети описивањем живота ритерског друштва и живота свештенства.

Материјални  положај  сељачких  маса  није  био  свуда  подједнак,  и  не  треба 
сељачку масу замишљати као неку јединствену, нивелисану масу. У њој постоје разне 
имовинске групе.

Техника  пољопривреде. Да  бисмо  схватили  раслојавање  у  границама  самог 
сељаштва, морамо почети са разматрањем технике пољопривреде тога времена. Ту 
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технику  карактерише  пре  свега  владавина  тропољног  система,  који  ипак  није  у 
потпуности потиснуо двопољни систем, па чак ни систем гарења.

Земља се обрађује тешким плугом, у који се упреже по неколико пари волова. 
Употребљава се и лаки плуг, али је тешки плуг раширенији.

У XI веку запажа се знатно побољшање начина обраде земље. То се побољшање 
изражава  у  томе што се  земља почиње орати  пажљивије  и  чешће.  На  пример код 
озимих усева она је раније орана двапут, а сада се оре трипут. Поред тога, тежак сам 
почиње  да  се  бори  с  коровима,  више  се  стара  о  ђубрењу,  једном  речју,  техника 
донекле напредује, премда веома споро; продукција сељачког газдинства се повећава. 
По подацима једног француског  извора из средине XII  века,  добром жетвом за  сва 
озима и јара жита сматрана је она која донесе шестоструки допринос. Према томе, 
потенцијална плодност житарица била је прилично висока. Али је ствар у томе што је у 
IX—XI веку такав допринос био изузетна појава. Суше и неродице биле су честа појава. 
Непрестани феудални ратови ометали су правилно вођење пољопривреде, јер су за 
време њих уништавани на првом месту сељачки усеви.

Глади. Зато  су  глади,  и  поред  општег  повећања пољопривредне  продукције, 
биле  обична  појава.  Притом  у  случају  неродице  или  било  какве  друге  невоље 
становништво ниоткуд није могло добити помоћи. Сувоземних путева у то време готово 
да и није било, тако да је било тешко довозити жито сувим путем. Што се тиче водених 
комуникација, низ реку су се производи лако допремали, али је то уз реку ишло с 
великом муком. Познати су случајеви да се, на пример, у доњем току реке запажа 
обиље жита, а у горњем току глад.

Сачувани су нам описи глади у XI веку, који припадају перу француског монаха 
Раула Глабера, који је живео у Клинију, у Бургундији. Он казује да су се људи због 
глади  која  је  задесила  Бургундију,  почели  хранити  корењем,  лишћем,  да  су  јели 
људско месо. Људе су убијали не само ради сопствене употребе него и ради трговине: 
људско месо изношено је на тржиште. Оне који су трговали људским месом хватали су 
и спаљивали, али тиме људождерство није било искорењено. Раул Глабер казује да је 
у шуми близу Макона нађен један злочинац који је домамљивао путнике на свој салаш и 
ту  их  убијао  ради људождерства.  На његовом салашу нађене су  десетине људских 
глава од лешева које је појео.

Имовинско  раслојавање  сељаштва. Као  што  је  већ  речено,  сељаштво  у 
материјалном  погледу  није  претстављало  јединствену  масу.  Поред  слоја  имућног 
сељаштва  постојала  је  и  бројна  сељачка  сиротиња.  Тежак  материјални  положај  те 
сиротиње још се више повећавао гломазном техником обраде тла, која је у то време 
постојала.  Земља  је  обрађивана  углавном  тешким  дрвеним  плуговима,  у  које  је 
упрезано по неколико пари волова;  ретка је  била сељачка породица која би имала 
толико  стоке  колико  је  било  потребно  за  вучу  таквог  тешког  плуга.  Многи  су 
практиковали заједничку вучну снагу, али неки сељаци уопште нису имали могућности 
да обрађују земљу помоћу плуга. Они су били принуђени да се задовољавају ручном 
обрадом — мотикама, лопатама. Притом су сакупљали тако. малу летину да су је на 
раменима односили кући. Али је било и имућних сељака: једна савремена проповед 
прекорева такве имућне сељаке што угњетавају своје раднике и што не дају сиротињи 
да сакупи класје на њиховим њивама.

Недовољна количина стоке једна је од многих невоља села тога времена. Због 
оскудице у довољној количини волова сељаци су често орали помоћу крава. Како казују 
неки извори из тога времена, уз краве упрезали су чак и јарце. Тај покушај сељака да 
ору помоћу јараца сведочи о њиховом сиромаштву. Треба истаћи да је сениор на свако 
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грло стоке разрезивао посебан порез, при чему је на теглећу марву разрезиван већи 
порез, |а на осталу стоку мањи. У једној  повељи из тог времена стоји: »Ако се уз 
животињу упрегнуту у плуг дода још и запрега јарца, има се та животиња сматрати за 
бика«, тј. од ње ће се убирати исти порез који и са бика (вола).

Феудална рента.  Феудална рента је у  то време углавном натурална рента, а 
само једним делом новчана.

Док су у доба Каролинга крупни земљопоседници знатан део земље остављали 
под својим непосредним надзором и водили на њему сопствено пространо газдинство, 
углавном помоћу сељачког кулука, дотле се у X—XI веку свуда на континенту Западне 
Европе властелинско газдинство јако смањило, док је, напротив, порастао други део 
феудалног  поседа,  који  је  дељен  на  деонице  и  раздаван  сељацима.  Под  таквим 
условима кулук постаје мање нужним. Сениор прелази на систем натуралне ренте, и у 
исто  време  та  се  рента  почиње  преводити  у  новац.  Такво  превођење  натуралних 
дажбина у новчане запажа се још у XI веку, а нарочито је широко распрострањено у XII
—XIII веку.

По своме правном положају сељаци су се делили на кметове и лично слободне. 
Типичан положај за сељака тога времена била је кметска зависност.

Сељаци-кметови.  Кмет  је  у  раном Средњем веку  по свом  правном положају 
заузимао  такорећи  средње  место  између  некадашњег  роба  и  слободног  човека.  У 
читавом  низу  случајева  он  је  претстављао  неку  врсту  живог  инвентара  феудалног 
поседа и подлегао је отуђивању, тј. показивао је извесну сличност са античким робом. 
Али се он, разуме се, и по економском и по свом правном положају јако разликовао од 
роба, јер је био непосредно повезан са земљом коју обрађује, тако да се могао отуђити 
само заједно са њом. Он има сигурна права на своју деоницу, коју предаје у наслеђе 
својој деци, истина, плаћајући за то извесну дажбину феудалцу, коме припада право 
врховне својине на земљу.

Кметови  (у  Француској  они  су  најчешће  називани  серви)  се  разликују  од 
слободних  тиме  што  сносе  извесне  специфичне  обавезе  у  корист  сениора,  које  не 
сносе  лично  слободни  сељаци.  Прво,  на  њих  пада  такозвано  »опорезивање 
главарином« (capitatio, шеваж). Даље, приликом ступања у брак са слободним лицима 
или кметовима са других феудалних поседа они плаћају посебну таксу, која носи назив 
»брачнина« (maritagium,  формаријаж). Затим приликом предаје земље у наслеђе они 
такође плаћају сениору посебну таксу. Ова обавеза носи назив »мртва рука« (manus 
mortua,  менморт). О тежини те дажбине, која се обично изражавала у томе што је 
сениору давано најбоље грло стоке, један писац вели »Отац умире, а сениор одузима 
несрећној деци краву, која би могла да их храни. Ти људи који се користе правом 
мртве  руке  нису  ништа  друго  до  убице,  јер  осуђују  сирочад  на  смрт  од  глади, 
прождирући лешеве као црви«. Најзад, сениор на сељаке може произвољно разрезати 
порез, у свако време и у свим размерама. Та дажбина, која је сељаку најмрскија, носи 
назив произвољни тај (taille).

Слободни  сељаци. Лично  слободни  сељаци  (у  Француској  они  су  називани 
виланима) налазе се у разним земљама у различитом положају. Они обично не сносе 
ниједну од побројаних обавеза. Обавезе и дажбине вилана падају на њихову земљу, 
претстављају  обавезе  не личног  већ реалног  карактера.  По феудалној  теорији  тога 
времена сматра се да вилани утолико сносе обавезе уколико поседују земљу. Ако се 
они одрекну земље, они престају да сносе своје обавезе. По једној повељи, вилан је 
имао право да располаже својом имовином, да чини завештања, склапа бракове, ступа 
у духовно звање и самостално иступа на суду, не само као сведок него и као парничар. 
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Али је уствари положај огромне већине вилана био далеко неповољнији. То су били 
ипак феудално зависни људи, само што су били подвргнути нешто блажој феудалној 
експлоатацији.

У Француској ослобођење сељака изражава се у томе што се серви претварају у 
вилане. Од вилана су узимане дажбине у одређеним размерама. Тако су, на пример, 
вилани као и серви плаћали тај, али је тај био за њих »абониран« (taille abonnée), тј. 
ограничен утврђеним размерама.

Понегде су се сачували сељаци-сопственици, или алодисти, који су само судски 
зависили од сениора као претставника државне власти. У X—XI веку сачувала су се 
читава села сељака-алодиста, не само у германским него и у романским земљама.

Али  опште  узевши,  главна  маса  сељаштва  претстављала  је  по  свој  прилици 
кметовску масу. По Енгелсовим речима, чак с оне стране Рајне »у X—XII столећу свемоћ 
племства и цркве притискивала је сељаке као тешки јарам, доводећи их до положаја 
феудалних слугу«.29

Јачање  феудалне  експлоатације  и  сељачке  буне.  Коначно  формирање 
феудалног  система било је праћено повећавањем феудалне ренте у разним њеним 
облицима и порастом експлоатације разних категорија сељаштва. Уз старе обавезе у 
корист  сениора  долазиле  су  све  нове  и  нове.  Поред  повећања  дажбина  од  жетве, 
косидбе, жита, хлеба, вина, стоке, живине, завођена су нова сениорска права — конака 
и  угошћења,  баналитети,  тј.  монопол  властелина  на  мељаву  жита,  печење  хлеба, 
цеђење  вина  итд.  Насиља  сениора  често  су  изазивала  буне  сељака,  о  којима  су 
међутим сачувани оскудни подаци. Један од покушаја таквих раних буна претставља 
заверу нормандиских сељака крајем X века, о којој постоји кратка вест код савременог 
хроничара Гијома из Жимјежа.

Говорећи о влади војводе Ричарда у Нормандији (од 996 г.), Гијом из Жимјежа 
поред  осталог  саопштава:  »Сељаци  су  сложно  по  разним  грофовијама  читаве 
Нормандије  почели да приређују  многе скупове и  одлучивали су  да  свако живи по 
својој  вољи,  да  се  свако  и  шумом  и  воденим  благом  служи  по  својим  законима, 
неспутаван никаквим забранама раније утврђеног права. И да би те  њихове одлуке 
остале  на  снази,  на  сваком  скупу  разбеснелог  народа  изабрана  су  по  два 
опуномоћеника, да њихове одлуке поднесу на потврду општој скупштини у земљи. Када 
је војвода за то дознао, сместа је послао против њих грофа Раула с многим ритерима, 
да учине крај сељачкој дрскости и уништи сељачку скупштину. А овај је не оклевајући 
одмах ухватио све (сељачке) опуномоћенике с још неким другима и, отсекавши им руке 
и ноге, послао их тако обогаљене једномишљеницима да их задрже од таквих (намера) 
и својим их удесом уразуме, ако не желе да доживе још гору судбину. Уразумљени тим 
примером, сељаци су похитали да распусте скупове и вратили су се својим плуговима«.

Тридесетих година XI века у Бретањи, на граници Нормандије, избила је нова 
буна. Доведени до очајања угњетавањима феудалаца, сељаци су дигли буну »без вођа 
и  оружја«,  али  су  је  племићи  крваво  угушили.  Немири  по  француским  земљама 
избијали су и 1095 г., уочи крсташких ратова; тада је, по речима хроничара, у разним 
местима »мноштво људи страдало од оскудице хране,  и сиромаси су  се  бацили на 
богаташе, светећи им се пљачком и разбојништвима«.

Сељачка општина. Сељаци су дизали буне против сениора и уопште на овај или 
онај  начин  бранили  своја  права,  иступајући  као  читава  општина.  Наиме,  и 
потчињавајући  се  феудалцима  и  бивајући  увлачени  у  сениорије,  сељаци  су  готово 

29  Маркс и Енгелс, Дела, т. XV, стр. 639.
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редовно задржавали своју стару организацију сеоске општине-марке. »Стара општина-
марка — каже Енгелс — и даље је постојала, само под туторством феудалаца«.30 Било је 
организовано веома много нових сеоских општина као резултат колонизације.

Познато  је  да  се  у  XI-XII  веку  на  Западу  широко  вршио  процес  унутрашње 
колонизације.  Бежећи  од  својих  сениора,  сељаци  су  заузимали  необрађену  земљу, 
пустаре и шуме, у којима су крчили тле секући или спаљујући дрвеће. Ту су стварали 
нова поља и оснивали нова насеља. Феудалци у чијем су се поседу налазиле те пустаре 
или шуме, које им нису доносиле никаквог прихода, радо су примали себи одбегле 
кметове,  чинећи  им  олакшице  и  утврђујући  релативно  ниске  дажбине  у  новцу  и 
производима. Ти су сељаци називани  хоспитима. По свом правном положају они су 
били блиски виланима.

Бежање  кметова  у  шуме  и  пустаре  одузимало  је  феудалцима  радну  снагу  и 
нагонило их да се умеравају у својим захтевима према сељацима који су остали на 
свом месту и чак да их ослобађају од серважа. У XII  и нарочито  XIII  веку, у вези с 
порастом робне производње на сељачком газдинству, ослобођење од серважа почиње 
да узима масовни карактер. Сељаци се често у читавим селима преводе на положај 
вилана, при чему су за новчани откуп постизали укидање најтежих феудалних обавеза.

Ритери. Ритерски  замкови. О животу ритерског друштва споменици X—XI века 
сачували су далеко више вести неголи о сељацима.

Ритер  живи  у  замку.  Већ  сама  реч  »замак«  говори  о  западноевропском 
феудалном друштву, које се не може замислити без замкова. Први замкови почели су 
се  градити  у  IX  веку,  у  време  напада  Нормана,  Арабљана,  Мађара,  који  су  тада 
пустошили  Западну  Европу.  Особиту  пустош остављали  су  за  собом  Нормани  (види 
главу V, § 3 и главу VI, § 2).

При  слабости  централне  власти,  при  феудалној  расцепканости  становништва, 
људи су се морали скривати приликом најезде непријатеља и чекати да се он повуче, 
опустошивши околину. Замак је био поуздано уточиште од непријатеља. У то време 
замкови се граде у врло великом броју. Али, ако је замак претстављао средство за 
одбрану од непријатеља, претстављао је он у исто време и средство за напад. Замак је 
омогућавао  његовом власнику  да  држи  у  потчињености  читаву  околину.  Централна 
власт још у IX веку покушава да се бори против тих замкова, покушава да забрани 
њихово подизање. У капитуларију Карла Ћелавог издатом 864 г. постоји и ова одредба: 
»Ми желимо и категорички наређујемо да свако ко је у задње време саградио без наше 
дозволе замкове, утврђења и ограде, исте у потпуности поруши до првог августа, јер 
суседи и околни становници много трпе од њихових пљачки и насиља«. У Енглеској су 
доцније  такви  замкови,  подигнути  без  дозволе  централне  власти,  проглашавани  за 
незаконито настале и имали су се порушити. Што се тиче европског континента, ту 
наредби  о  рушењу  нико  није  придавао  никакав  значај,  нити  јој  се,  при  слабости 
централне власти, ико покоравао.

Први замкови били су веома примитивни. То нису били они камени колоси који 
се појављују у периоду цветања феудалног друштва, у XII и XIII веку. У X веку они су 
били од дрвета. Најпростији замак претстављао је обично двоспратну дрвену кулу. На 
горњем спрату  живео  је  сениор,  а  на  доњем била  су  разна  складишта  провијанта, 
инвентара; ту су се налазиле и властелинске коњушнице и штале. Понекад је кула 
имала подрум. Ту је био бунар, али је подрум у исто време служио и као тамница за 
заробљенике. Кула, такозвани донжон, окружавана је ровом са бедемом. На бедем су 

30  Маркс и Енгелс, Дела, т. XV, стр. 639 (на руском).
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постављане палисаде. Преко рова пребациван је мост, који се за време опсаде дизао. 
То је био читав замак. Истина, крупни феудалци градили су сложеније замкове, који су 
имали више редова утврђења и неколико дворишта, а у центру утврђења уздизала се 
главна кула. Али су и ти замкови били од дрвета, тако да су се и они могли лако 
уништити ватром.

Када је какав феудалац кретао у рат против другог феудалца, он је тежио за тим 
да спали непријатељски замак. Да би се обезбедили од ватре, феудалци су обично на 
почетку опсаде убијали стоку, скидали са ње кожу и њом облагали кулу. Онда је било 
теже спалити кулу.

Али у сваком случају дрвени замак могао се лакше спалити од доцнијег каменог. 
Али ако се замак лако могао спалити, могао се он исто тако лако и дићи из пепела. 
Замкови ничу понекад изненада и веома брзо, за неколико дана, понекад за једну ноћ. 
Зидање таквог замка у суседству са црквеним поседом или на самом црквеном поседу 
изазивало  је  велико  узбуђење  међу  црквеним  сениорима.  Ми  имамо  писмо  једног 
француског епископа који се жали да је суседни сениор подигао у суседству два замка. 
Он моли краља да уништи те замкове и у случају да ови не буду срушени прети да ће 
обуставити богослужење и отићи из земље.

Замкови од камена најраније се почињу зидати у Италији и на југу Француске. 
Још у XI веку појављују се огромни камени замкови, али се њихове развалине нису 
сачувале. Сачували су се неки замкови из доцнијег времена — из XII и углавном XIII 
века. На основу њих ми можемо створити претставу о замковима ранијег периода. Тако 
су, на пример, сачувани остаци замка Куси у Француској, подигнутог на почетку XIII 
века.

Централна  кула  замка  Куси  претстављала  је  сложену  конструкцију.  Била  је 
висока 64 метра, а широка 31 метар. Дебљина зидова износила је 7 метара, а ров који 
је окружавао ту кулу био је широк преко 6 метара. Разуме се, таква се тврђава није 
уопште могла заузети на јуриш. Или, на пример, сачуване су рушевине ритерског замка 
саграђеног у Палестини после Првог крсташког рата, у XII веку; то је замак Крак, који 
претставља класичан пример западног феудалног грађевинарства тога времена. Замак 
је саграђен са масивним зидовима, чији су се остаци сачували све до данас.

Сениори и вазали.  У таквом замку сениор није живео сам већ окружен својом 
сабраћом — другим феудалцима, који су око њега образовали нешто налик на дружину. 
Та војна лица која су окружавала сениора, као и други феудалци зависни од њега, били 
су за њега везани вазалском заклетвом на верност. Церемонија примања у вазалску 
зависност називала се  омаж (hommage). Омаж је био праћен заклетвом на верност, 
коју је вазал полагао сениору. Та заклетва на верност звала се фоа (foi).

Ево како један од француских споменика приказује церемонију омажа и фоа:
»Када когод — мушкарац или жена — ступа у вазалну зависност од сениора, мора 

он клекнути пред њега на колена, склопити руке и ставивши их у руке сениора, рећи 
му: »Господару, ево ја постајем ваш ближи вазал за тај и тај феуд ... и обећавам вам да 
ћу вас штитити и чувати живих и мртвих«. А сениор је у одговор на то морао рећи: 
»Примам вас у вазалну зависност с тим да чувате верност према богу и мени, под 
условом да не кршите моја права«. И морао га је пољубити у уста у знак верности«.

Феуди.  Свако ко  је  после  чина омажа и  фоа  постајао  вазал  каквог  сениора, 
добијао  је  од  њега  феуд;  притом је  церемонија  предаје  феуда  од  стране  сениора 
вазалу носила назив инвеституре.

Феуд,  или  лено,  није  морао нужно бити какав земљишни посед,  који  сениор 
вазалу даје за његову службу, то је могла бити и покретна имовина, или чак било какав 
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извор  прихода.  На  пример,  сениор  је  могао  дати  соме  вазалу  као  феуд  право  на 
добијање какве ренте.

Дужности вазала. Што се тиче дужности вазала према сениору,  оне су биле 
веома разноврсне, и када би их вазал све испуњавао, био би му живот веома тежак. 
Ево какве су те обавезе, по споменицима из то времена. Вазал није смео ни да говори 
ни да чини ништа што би сениору могло причинити материјалну или моралну штету; он 
је морао да за свог сениора одговара материјално и лично, да буде његов јемац и чак 
талац уместо њега за време рата. Вазал је био дужан да на сениоров позив крене у рат, 
при чему је вазалов боравак у походу био ограничен на одређени број дана (обично 
четрдесет  дана у  години).  Даље,  вазал  је  морао да  на  сениоров  захтев  организује 
потребну одбрану и држи гарнизон у овом или оном замку. У мирно време он је морао 
да учествује у сениоровом суду и савету (курија). Он је у извесним случајевима морао 
да сениору пружа новчану помоћ и у извесним случајевима да га издржава о свом 
трошку. Једном речју, обавезе су биле сложене, али их се вазали у већини случајева 
нису придржавали. Било је тешко натерати вазала да се придржава обавеза. Вазал који 
би нарушио своје обавезе обично је позиван на сениоров суд, састављен од  перова, 
равних, тј. такође вазала. Том суду претседавао је сениор. Ако би суд перова нашао да 
је вазал погазио своје обавезе према сениору, он га је лишавао феуда, и феудални 
уговор сматран је за раскинут. Али се пресуда тешко могла извршити. Једино средство 
за то био је рат.

Феудални ратови.  Зато су феудални ратови у то време обична појава. Они су 
озакоњени  феудалним  уставом,  феудалним  обичајима.  Вођење  рата  се  регулише, 
феудални правници говоре о томе кад се рат може отпочети и како га треба објавити. И 
опет се тог прописа најчешће није придржавало. Обично се сваки феудалац, упркос 
тога што су му феудални обичаји забрањивали да изненада нападне на свог суседа, 
увек старао да неочекивано заузме туђи замак са читавом имовином. Ако тај препад не 
би успео, рат се ограничавао на то што би феудалац пустошио поља и одвлачио стоку; 
његов противник тежио је да му врати истом мером. Услед тога од рата су страдали 
углавном сељаци. Поред тога што је био сталан, феудални рат био је у исто време и 
ситан рат у циљу ситних освајања, ситне пљачке.

Крупне феудалне битке, у којима је учествовало мноштво ритера, такође нису 
биле крваве. Ритера је у то време било тешко убити па чак и ранити, јер је био врло 
добро заштићен својим оклопом од сваког ударца. 1119 г. одиграла се велика битка 
између Француза и Енглеза. У њој је учествовало 900 ритера и битка је била жестока. 
Резултат битке био је: тројица убијених и 140 заробљеника, да би се од њих узео откуп. 
Управо ради добијања откупа сваки се ритер старао да зароби другога.

Ритерско наоружање.  Типично ритерско офанзивно оружје био је мач. Мач се 
састојао од челичне оштрице, од балчака и од специјалног пљоснатог или округлог 
задебљања  при  крају  балчака.  То  задебљање било  је  шупље,  и  у  њега  се  обично 
стављала каква реликвија, комадић мошти итд. Балчак је од мача одвајан металном 
преградом.  Мач  забоден  у  земљу  постајао  је  нека  врста  крста,  и  пошто  су  се  у 
задебљању  балчака  налазиле  реликвије,  ритер  се  могао  пред  њим молити.  Живот 
ритера врло је лепо описан у чувеној »Песми о Ролану«, која је настала у XI веку. Из 
песме дознајемо да  Ролан,  умирући  од рана које  су  му задали  Сарацени,  жели да 
сломије свој мач, да га разбије о стене, да не би доспео у руке »неверника«.

Поред  мача  ритерима  је  као  офанзивно  оружје  служило  копље.  Копље  је 
претстављало метални шиљак у облику ромба, натакнут на дугачку мотку. Испод тог 
шиљка причвршћивана је специјална заставица, која се спуштала наниже и завршавала 
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са неколико ленти. Када би ритери јахали на коњима, копља су држали вертикално, а 
ленте су им падале на шлемове.

Осим  тога,  ритерима  су  као  оружје  служили  батина  или  секира.  Батина  је 
употребљавана  у  раније  време.  Она  је  првобитно  била  од  дрвета,  а  доцније  су  је 
почели правити од метала. То је чувена ритерска палица, омиљено оружје духовних 
феудалаца, епископа и опата. Они су такође морали водити одреде и битку, али им је 
црква забрањивала да проливају крв, и зато су се наоружавали палицама.

Одбранбено оружје  ритера  састоји  се  на  првом месту  од панцира.  Панцир је 
заменио стари оклоп од коже, на који су натицане металне плочице. У XI веку такав 
кожни оклоп био је у широкој употреби, али га већ крајем тог века потискује панцир. 
Панцир је кошуља од металних прстенова. Та је кошуља лакша и даје ритеру већу 
слободу кретања од оклопа. Она пропушта ваздух и у сваком је погледу далеко боља од 
старијег заштитног оружја. Кошуља је била дугачка, допирала је до колена и имала 
разрез спреда и позади. Озго је имала капуљачу, која је покривала врат. Затим је ритер 
стављао на главу шлем, обичан, без визира. Шлем је позади имао једно продужење и 
спајао  се  са  капуљачом панцира.  Спреда  је  нос  заштићаван специјалном металном 
плочицом. Осим тога, ритер је имао металне рукавице и металне чарапе. Већ у то 
време (крај  XI  века)  ритер претставља праву покретну тврђаву,  коју  је  тешко било 
потући. Ако би ритера збацили с коња, он се сам, без туђе помоћи, није могао дићи на 
ноге, толико је тешко било његово наоружање. Он би непомично лежао све док га не 
би заробили.

Најзад, треба истаћи као одбранбено оружје ритерски штит, који је испрва био 
округао, а доцније постао дугуљаст. Тај штит покривао је готово читавог ритера када се 
борио.

Ритерске  војске  још  у  XI  веку  имале  су  неку  врсту  тешких  топова,  које  је 
ритерско  друштво  наследило  од  антике,  од  Грка  и  Римљана.  Употребљаване  су 
углавном две врсте таквих оруђа: с једне стране, ратне машине, које су биле саграђене 
на принципу лука, за хитање копља или великих стрела; с друге стране, ратне машине 
саграђене на принципу праћке, за бацање разног камења, запаљивих зрна итд.

Осим тога употребљавани су »овнови«, којима су пробијани зидови, и такозване 
покретне  куле.  То  су  куле  на  више  спратова,  постављене  на  кола.  У  кули  су  се 
налазили стрелци.  Највиши спрат куле надвишавао је  зидове опседнутог  замка или 
града. Када би се кула привукла зидинама опсађеног замка, са највишег њеног спрата 
спуштан је мостић, и по том мостићу продирала је читава маса ритера и стрелаца на 
зидине замка.

Нарави ритерског друштва. Непрестани феудални ратови ставили су неизгладив 
печат  на  карактер,  навике  и  начин  живота  ритера-феудалаца.  Док  је  он  раније 
слободно живео на отвореној равници, на свом властелинском имању, и интересовао 
се за пољопривреду, дотле се он сада претворио у ритера-ратника и заузео чврсту 
бусију у својој малој тврђави. Тескобне и мрачне просторије замка уливале су тешку 
чамотињу његовим становницима, а неке разоноде која би разбила ту досаду — није 
било. Није било ни приснијег општења између сениора разних замкова, јер је сваки 
седео у свом орловском гнезду, сваки имао основа да нема поверења у друге сениоре. 
Зато је сениор што је могуће чешће кретао у потрагу за оним што му је недостајало у 
замку — за друштвом, делатношћу. Његов живот протицао је на великим путевима, у 
разним пустоловинама. Препади и ратови били су за њега разонода, и он је користио 
сваки  повод  да  се  упусти  у  рискантну  авантуру.  Особито  су  обесни  били  ситни 
феудалци, који су више од других били жедни богатства и предузимљиви. Они готово 
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редовно нису признавали никаква права, никакве обавезе, и њих ништа није коштало 
да прекрше положену заклетву. Међусобне борбе често су вођене чак и између чланова 
њихове породице.

У таквој атмосфери развијале су се примитивне и дивљачке нарави. Феудални 
сениор имао је свиреп и страстан карактер; за њега су били карактеристични отсуство 
било каквих виших идеја, грамзивост, ненавикнутост да себи полаже рачуна о својим 
поступцима,  примитивна  грубост.  Он  је  изнад  свега  ценио  физичку  снагу  и 
одушевљавао  се  свим  њеним  манифестацијама.  Ми  смо  навикли  да  говоримо  о 
ритерству, о ритерским правилима. У то време још није било ритерства с његовом 
»галантношћу«. Ми имамо посла са X—XI веком, када су ритери били још веома груби. 
Истина,  да  би  неко  постао  ритер,  требало  је  да  за  то  буде  посвећен.  Али  је  то 
посвећивање било ванредно примитивно.  Ритеру би опасали мач,  затим га  ударили 
дланом по  потиљку  и  рекли:  »Буди  храбар!«  — и  то  је  све.  Све  ритерове  обавезе 
сводиле су се на извршавање само те заповести. У француским ритерским »песмама о 
подвизима« (chansons de geste) из тог времена приказан је тип обесних ритера, чије 
обележје претставља крајња крвожедност.

У  то  време  није  још  било  никаквог  поштовања  према  жени.  Оно  је  дошло 
доцније,  као  резултат  источних  утицаја.  У  »песмама  о  подвизима«  дају  се  савети 
ритерима како треба поступати са женама. У једној од тих песама има оваква поука: 
»Ако ти жена противречи или те лаже, дигни песницу и удри је право у главу«. Један 
од ритера послушао је тај савет. Када га је жена почела прекоревати због неверства, 
он ју је, како каже песма, ударио по носу тако да јој је »шикнула из носа светла крв«.

Саме  жене  тога  времена  које  су  припадале  класи  феудалаца  и  заузимале 
понекад  самосталан  положај  у  друштву  —  нису  се  ниуколико  разликовале  од 
мушкараца, нити су заостајале иза њих по свирепости, дрскости и дивљаштву.

»Божји мир« и »божје примирје«. Од разбојништава феудалаца често је веома 
страдало свештенство; на рачун њихових огромних земљишних богатстава ритери, који 
су оскудевали у средствима, били су увек спремни да се обогате. Зато свештенство 
(нарочито у Француској) још од краја X века тежи, ако не да искорени, а оно бар да 
сузи рат, ограничивши га у простору и времену. На црквеним саборима проглашава се 
такозвани  »божји  мир«;  на  основу  њега  сва  духовна  лица  и  сви  сељаци са  својом 
имовином проглашују се за неприкосновене за време ратних операција. Ради одбране 
»божјег мира« свештенство организује од својих парохијана специјалне »савезе мира«, 
који имају за дужност да оружаном силом прогоне нарушиоце тог мира све дотле док 
не постигну да ови пострадалима плате у потпуности штету. Нешто доцније (од друге 
четвртине XI века) црква у допуну и проширење »божјег мира« уводи такозвано »божје 
примирје«,  којим  се  рат  ограничава  у  времену.  Најпре  је  »божје  примирје« 
забрањивало рат  само недељом,  а  доцније  и  других  дана у  недељи;  отприлике  од 
половине  XI  века  саборске  одлуке  забрањују  вођење  рата  од  среде  увече  до 
понедеоника  изјутра.  У  исто  време запажа се  и  тенденција  да  се  важност  »божјег 
примирја«  прошири  на  све  хришћанске  постове  и  празнике.  Најзад,  нека  места 
проглашују се за неприкосновена, јер стоје под заштитом вечног мира. Таква места 
биле су цркве и манастири, затим, масивни крстови који су подизани на раскрсницама 
путева,  са  специјалним циљем да  пруже заштиту  путницима од  напада.  Ти  камени 
крстови, забијени у земљу, и данас местимично стоје на Западу по пољима и путевима, 
као мрачни споменици разбојничких подвига феудалаца.

Разуме се, »божји мир« и »божје примирје« нису могли дати великих практичних 
резултата, тим пре што међу свештенством није било једнодушности у проповедању 
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политике тога »мира«. Феудална анархија постепено се ликвидира онда када је на бази 
феудалне јерархије почела да јача краљевска власт, која је постала »претставник реда 
у нереду, претставник нације, која се образовала, насупрот поцепаности бунтовничких 
вазалних  држава«.31 Ослањајући  се  на  свештенство  и  градско  становништво, 
привлачећи на своју страну »све револуционарне елементе који су се образовали испод 
горње  површине  феудализма«,  краљевска  је  власт,  мало  помало,  умела  да  обузда 
пљачкашки  дух  оних  људи  који  су  се  према  њој  налазили  »у  стању  непрестаног 
бунта«.32
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X. КУЛТУРА ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ У ПЕРИОДУ РАНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА (ОД V ДО X ВЕКА)

Општи услови за постанак феудалне културе. Феудално друштво, које се од V 
века  дизало  на  рушевинама Римског  Царства,  створило је  нову,  феудалну  културу. 
Наука, уметност, књижевност добијају постепено црте које се оштро разликују од оних 
својствених античкој робовласничкој култури. Класа феудалаца, која је дошла на место 
класе робовласника, стварала је такве облике идеологије који су највећма одговарали 
њеним интересима и учвршћивали њену владавину. »У свакој епоси мисли владајуће 
класе јесу владајуће мисли, тј. она класа која претставља владајућу материјалну снагу 
друштва  —  јесте  у  исто  време  и  његова  владајућа  духовна  снага«.33 У  току  свог 
формирања класа феудалаца делом је давала из своје средине, а делом формирала из 
редова нижих друштвених слојева — носиоце, пропагаторе и творце феудалне културе, 
својеврсну  феудалну  интелигенцију.  Готово  од  самог  почетка  Средњег  века  ту  је 
интелигенцију у целини чинило свештенство; сама реч clericus »клерик« — служитељ 
цркве постаје синоним за образованог или просто писменог човека.

И то је сасвим разумљиво. »Средњи век развио се из сасвим примитивног стања. 
Он је збрисао с лица земље античку цивилизацију, античку филозофију, политику и 
правну науку, и у свему почео испочетка. Једино што је »Средњи век узео од пропалога 
античког света  — било је  хришћанство и  неколико полупорушених градова,  који  су 
изгубили сву своју ранију цивилизацију. То је имало за последицу да су — као што то 
бива на свим раним ступњевима развитка — монопол на интелектуално образовање 
добили попови и да је и само образовање добило поглавито богословски карактер«.34

И  доиста,  читава  средњовековна  култура  Западне  Европе  добила  је  црквено 
обележје. На место паганске,  световне филозофије коју је  гајила антика, дошла је 
католичка теологија.  Елементи науке  који  су  се  још сачували од антике  почели су 
служити  само  као  помоћно  средство  за  теолошко  образовање,  по  формули: 
»филозофија  је  служавка  теологије«.  Житија  светаца  постала  су  за  многа  столећа 
главни  род  књижевног  стварања;  манастирске  хронике  —  главна  врста  историских 
дела; поезија и музика, као год и све ликовне уметности, готово су у потпуности биле 
стављене у службу цркви. Уместо градова који су ишчезли или изгубили свој значај, 
центрима културног живота Средњег века постају сада манастири; једини тип школа 
тога  доба  јесу  црквено-манастирске  школе,  једини  тип  библиотека  —  манастирске 
библиотеке.

Феудално-католичка  култура  Средњег  века  није  поникла  одједанпут:  њено 
заметање и процес њеног развитка захтевали су столећа и протицали паралелно са 
развитком феудалног друштва, узетог у целини.

Заметању феудалне културе претходила је криза и пропаст културе у античком 
свету.

Криза античке робовласничке културе у III—IV веку.  Криза античке културе, 
као  и  криза  читавог  робовласничког  система  Старог  века,  најснажније  се  почела 
испољавати у III—IV веку. Последњи оригинални мислилац антике био је неоплатоничар 
Плотин  (204—270  г.).  Већ  код  његових  ученика  паганска  се  филозофија  изрођава  у 
реторику, у јалове вежбе у беседничкој вештини.Заједно с филозофијом готово сасвим 
нестаје и математичких и природних наука, које су са њом биле тесно повезане. »Први 
почеци егзактног испитивања природе — који су се, како истиче Енгелс — први пут 

33  Маркс и Енгелс, Дела, т. IV, стр. 36.
34  Маркс и Енгелс, Дела, т. VIII, стр. 128.
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почели развијати тек код Грка александриског периода«35 — били су у IV веку сасвим 
уништени,  особито  онда  када  су  хришћани  уништили  пагански  научни  центар  у 
Александрији, а напосе — после уништења чувене Александриске библиотеке од стране 
епископа  Теофила.  У  исто  време  запажа  се  опадање  и  у  области  историје  и 
књижевности. Једини историчар IV века достојан тог назива био је Амијан Марцелин 
(умро око 400 г.).  Поезија,  која је  била већ стереотипизирана у свом подражавању 
најстаријих  узора,  сведочи  својим  формализмом  и  високопарношћу  о  потпуној 
деградацији.  Архитектура,  пластичне  и  декоративне  уметности,  које  су  изгубиле 
оригиналност још у првим столећима наше ере, нису биле кадре да преживе дубоку 
кризу и економски регрес III—IV века. Доба цара Константина и његових наследника не 
само да није за собом оставило видних споменика уметности, него је и претстављало 
почетак  уништавања  већ  постојећих  споменика.  Победа  хришћанства,  његово 
претварање у државну религију, имали су за последицу опште ликвидирање паганске 
филозофске  мисли.  Последње  њене  претставнике,  који  су  се  окупили  у  Атинској 
великој школи, растерао је цар Јустинијан 529 г.

Брзом нестанку античке филозофије и науке допринела је и та околност што су и 
у границама класе робовласника ти највиши елементи духовне културе били својина 
релативно уске групе лица, која  су  знања стицала индивидуалним путем. Школа је 
током читаве антике носила хуманитарни карактер; природословним и математичким 
проблемима  није  у  њој  посвећивана  никаква  пажња.  Под  условима  ниске  технике 
робовласничке привреде то је исто тако природно као и уопште крајње слаби развитак 
егзактних и примењених наука.

Античка  култура  и  хришћанска  црква  у  IV—V  веку.  Али  античка  паганска 
култура није ишчезла без икаква трага. Хришћанска црква, која је толико допринела 
њеном разбијању, спасла је поједине њене комаде, са циљем да их искористи за своје 
интересе.  У крилу цркве,  рукама њених делатника прерађени су  елементи античке 
културе, који су ударили темељ култури Средњег века. Сами ти црквени делатници 
проистекли су у својој већини из класе робовласника и васпитавали се на паганској 
филозофији и књижевности, чијег се утицаја више нису могли ослободити. Такви су 
били  Јероним,  Амброзије  Милански,  Пруденције  и  многи  други.  Најауторитативнији 
међу црквеним писцима тога периода, Августин, еписког у Хипону (у северозападној 
Африци), директно је указивао на нужност проучавања античка књижевности и науке. 
Да би се разумела библија и »црквени оци«, да би се могла водити борба с паганством 
и  јересима,  писао  је  он,  морају  се  проучавати  реторика,  граматика,  дијалектика, 
историја и природне науке. Паганско порекло наука не сме претстављати препреку за 
то да их хришћани савлађују. »Не треба презирати лепо, чак ни онда ако су га изрекли 
пагани«  —  понављао  је  он.  Овај  утилитарни  поглед  на  наслеђе  античке  културе 
средњевековна је црква прихватила и најистакнутији теолози често су га изрицали.

»Седам слободних вештина«. На почетку V века учињен је покушај да се скупи 
уједно минимум знања које је црква сматрала неопходним за своје циљеве. Око 430 г. 
афрички  писац  Марцијан  Капела  у  девет  књига  свога  дела  »О  браку  Филологије  и 
Меркура« дао је преглед свих знања антике, познат под називом »седам слободних 
вештина«  (»septem  artes  liberales«);  у  који  су  улазиле:  граматика,  реторика, 
дијалектика, геометрија, аритметика, астрономија и музика.

У VI веку Боеције и Касиодор поделили су тих седам »вештина« на две групе: 
тривиум  (граматика,  реторика  и  дијалектика)  и  квадривиум (остале  четири 

35  Маркс и Енгелс, Дела, т. XV, стр. 521.
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»вештине«). У таквом облику тај је круг знања ушао у све средњовековне уџбенике и 
енциклопедије и претстављао све до XV—XVI века основицу вишег образовања.

Граматика  се  састојала  у  читању  неких  класичних  писаца  и  њиховом-
коментарисању.  Реторика  је  обучавала  људе  вештини  да  лепо  говоре  »  пишу. 
Дијалектика је одговарала нашем појму формалне логике, тј. учила је да се изводе 
правилни закључци из датих премиса. Под аритметиком подразумевало се углавном 
»рачунање«,  тј.  вештина  израчунавања  датума  хришћанских  празника.  Истом  циљу 
служила је и астрономија — »наука о кретању небеских тела«, потребна за утврђивање 
календара  покретних  празника.  Геометрија  је  обухватала  елементарне  појмове  о 
фигурама, који су били потребни за »дизање храмова«, као и фрагментарне податке из 
географије и козмографије. Музика се сводила на вештину певања црквених псалама и 
састављања богослужбених песама.

Блажени Августин. IV и V век нису Средњем веку оставили у наслеђе само те 
елементарне античке науке, прилагођене потребама цркве, него и општи поглед на 
свет, који је владао све до XI века, а делимично и доцније. Главни творац тог погледа 
на свет био је Августин (354—430 г.) — писац 22 књиге дела »О држави божјој« (»De 
civitate dei«)  и  низа других дела.  Водећи порекло из класе средњих робовласника, 
Августин 387 г. прима хришћанство, које је у време рушења читавог робовласничког 
система одговарало настројењима владајуће класе више него паганска филозофија.

Једино  је  хришћанска  црква,  по  мишљењу  Августина  и  његових 
једномишљеника, могла помоћи тој класи да преживи револуционарну кризу која је 
потресала темеље Царства и да себе преуреди у складу са новонасталим односима. 
Зато  се  главни  задатак  Августина  и  његових  ученика  састојао  у  томе  да  очувају 
јединство цркве и да поведу борбу против јереси, које су је подривале и које су често 
криле у себи елементе револуционарних учења, или су пак ишле на руку развитку 
револуционарног покрета. Такве јереси били су  донатизам, који је постао заставом 
устанка  циркумцелиона  у  Северној  Африци  (види  главу  III);  манихејство,  које  је 
одбацивало  државу,  својину,  породицу  и  читав  материјални  свет,  као  пород  зла; 
пелагијанство, које је међу масама сејало сумњу у то да вера у Христа и припадност 
хришћанској цркви могу већ сами по себи пружити гаранцију вечног спасења.

У својим делима Августин уз помоћ сваковрсних софистичких трикова оправдава 
имовинску неједнакост и постојање ропства. »Ропство је казна за грехе«; човечанство 
мора трпети ту казну као манифестацију »праведности божје«; робови немају права да 
траже ослобођење: они су, по речима апостола, дужни да својим господарима служе не 
само из страха већ по савести, »све док не нестане зла и сваке врсте господарења, све 
док се... све не успокоји у богу«, тј. до самог краја света. Августин брани и земаљску 
државу. Она такође постоји »по вољи божјој« и по својој природи не претставља зло 
већ добро. Али је држава добро само онда ако почива на праведности, тј. ако себи 
ставља у задатак борбу против паганства и подизање друштвеног морала. Према томе, 
Римско Царство после примања хришћанства од стране царева претставља добро. У 
исто време, доспевајући у извесну противречност са самим собом, Августин развија 
мисао  о  два  »града«  или  државе  —  о  држави  божјој  и  држави  светској.  Прва 
претставља скуп свих »добрих људи«, како оних који припадају хришћанској цркви, 
тако и оних који још нису успели да уђу у њу; друга претставља државу оних који не 
мисле о богу, који су испуњени гордошћу и земаљским мислима; то је друштво људи 
који на себи носе »Каинов жиг«. Држава божја, која је фактички идентична са црквом, 
постојаће до краја света и биће удостојена вечитог блаженства; светска држава, која 
фактички обухвата паганске елементе Римског Царства, осуђена је на страшну пропаст.
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То су основне мисли најважнијег Августиновог дела »Држава божја«, написаног 
између 413 и 426 г., после пљачкања Рима од стране Алариха и освајања провинција 
Галије и Шпаније од стране варвара. Његова је филозофија противречна, што долази 
отуда што он тежи да заснује оправданост ропства у периоду рушења робовласничког 
поретка, трајност државе у периоду њеног ломљења, и што жели да владајућој класи 
улије оптимизам онда када је њен положај био очигледно безнадежан. Али је он умео 
да тако реши проблем измирења хришћанског морала са експлоатацијом нижих класа 
од  виших,  проблем  узајамних  односа  између  хришћанске  цркве  и  експлоататорске 
државе, — да су владајуће класе и доцнијег времена налазиле у његовом учењу читав 
арсенал  аргумената  за  заснивање  феудалног  насиља,  феудалне  експлоатације  и 
учешћа цркве у томе. Отуда огромна популарност Августинова у Средњем веку и значај 
његовог  учења  за  папе,  које  су  на  његовој  идеји  »државе  божје«  заснивале  своје 
теократске претензије.

Боеције и Касиодор. Последњи претставници античке образованости у  крилу 
хришћанске цркве били су Боеције и Касиодор, који су припадали горњем слоју римске 
земљопоседничке  аристократије.  Боеције  је  проучавао  Платона  и  правио  опширне 
изводе из Аристотела, који су у Западној Европи служили све до XII века као главни 
извор за познавање овог старогрчког филозофа. Умешан у заверу римске аристократије 
против  владавине  Острогота  у  Италији,  Боеције  је  од  остротског  краља  Теодориха 
бачен у тамницу, где је написао дело »О утеси филозофије«, које је било чувено током 
читавог Средњег века. У песимистичким закључцима тога дела већ се осећа свест о 
томе да су робовласничка класа и читава њена култура осуђене на пропаст.  524 г. 
Боеције, »последњи Римљанин«, био је погубљен.

Разуме  се,  био  је  мали  број  људи  који  су  се  у  условима  рушења  своје 
материјалне моћи старали да нађу утехе у религиско-филозофским размишљањима о 
пролазности  свега  земаљског.  Већина  је  попут  сенатора  Касиодора,  умела  да  се 
прилагоди  новој  ситуацији,  створеној  варварском  влашћу.  Касиодор  је  у  служби 
Теодориха и његових наследника достигао високе положаје и звања и увећао своја 
земљишна  богатства.  Али  када  су  трупе  византиског  цара  Јустинијана  уништиле 
остроготску власт у Италији, његовој политичкој каријери дошао је крај. Он се повукао 
на своје поседе у Калабрији и ту основао манастир Виваријум, где је, бавећи се много 
литерарним радовима, и умро као стогодишњи старац (575 г.).

Касидор  је  написао  »Историју  Гота«,  која  нам  је  сачувана  само  у  преради 
Јорданеса (писца из средине VI века); даље, он је сакупио едикте, наредбе, писма и 
друга званична документа готских краљева и објавио их под општим насловом »Разно« 
(»Variae«);  осим тога  написао је  и низ других  дела.  Касиодорова дела одиграла су 
прилично важну улогу у стварању темеља схоластичке учености Средњег века. Али 
најважнији  моменат  у  његовој  делатности  јесте  то  што  је  он  први  схватио  значај 
манастира за очување остатака античке књижевности. У манастиру који је он основао 
монаси  су  потстицани  на  бављење  књижевношћу  и  на  преписивање  дела  како 
световног тако и теолошког карактера. Тако је ударен пут којим су доцније пошли и 
многи  други  манастири  VII  и  VIII  века;  они  су  у  Западној  Европи  постали  једине 
културне оазе сред мора варварства које је провалило у Европу.

Постанак манастира. Бенедикт из Нурсије.  Манастири се најпре појављују на 
Истоку — у Сирији и Египту, у IV веку. То су биле заједнице људи који су бежали из 
градова, даље од саблазни света, »у пустињу«, где су могли поузданије »спасти душу«. 
»Манастири су били ненормалне друштвене организације; у њиховој основи лежала је 
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безбрачност«.36 У доба општег расула, када је безбрижан световни живот губио своју 
привлачност чак и за многе претставнике имућних класа, манастири почињу да постижу 
успех. Најпознатији оснивачи манастира на Истоку и први творци манастирских статута 
били су Пахомије и Василије Велики.

Водећи црквени кругови схватили су  значај  манастира за  јачање материјалне 
моћи цркве и уздизање њеног моралног ауторитета. Строга монашка дисциплина, која 
је била веома ефикасна у прво време, формирала је једнодушне колективе људи, који 
нису  имали  других  интереса  осим  интереса  цркве,  створила  је  неку  врсту  бојних 
одреда  »војујуће  цркве«.  Није  случајност  што  је  заједница  монаха  носила  назив 
»схола«, тј. војни одред, а живот у манастиру означаван војним терминима — »militare« 
(вршити војну службу). Манастирска правила захтевала су послушност и смиреност, тј. 
слепо  покоравање  монахâ  наређењима  њихових  старешина,  одрицање  од  личне 
својине, којом је располагао манастир, и завет безбрачности (целибат).

Регула Бенедикта из Нурсије (главног оснивача манастирâ на Западу),  коју су 
прихватили сви западноевропски манастири раног Средњег века, садржавала је још 
једну  важну  тачку,  која  је  била  од  извесног  значаја  за  претварање  манастира  у 
жаришта  феудалне  културе.  По  тој  регули,  свакодневно  занимање  монаха,  поред 
молитви, морао је бити физички или интелектуални рад — овај последњи у виду читања 
и преписивања књига. Захваљујући томе, манастири, који никако нису стављали себи у 
задатак чување остатака античке књижевности, били су способни да такорећи узгред 
реше  тај  задатак.  Већ  у  манастиру  Монте  Касино,  који  је  основао  сам  Бенедикт, 
створена је ускоро библиотека од књига које су монаси преписивали; у њој су поред 
црквених дела постојала и дела античких писаца.

Дакле, IV и V век нису доцнијем времену оставили у наслеђе само елементе 
културе  који  су  младој  класи  феудалаца  били  потребни  за  обезбеђење  њене 
владавине, него и организациони облик који је обезбеђивао очување и одговарајућу 
прераду те културе. Појава манастира у то доба дошла је утолико већма у прави час, 
што је уништавање културних вредности пропалог античког света узимало све шире 
размере.

Опадање културе у варварским државама VI—VII  века.  Почетком VI  века на 
рушевинама Римског Царства коначно се учвршћују варварске краљевине. Бирократски 
и војни апарат Царства био је углавном сломљен, римска робовласничка аристократија 
изгубила  је  своју  политичку  власт  и  материјалну  моћ.  На  бази  родовских  односа 
примитивне заједнице и војно-дружинске организације, које су собом донели варвари, 
а  под  снажним  утицајем  римских  облика  живота  стварају  се  нови  друштвени  и 
политички  односи.  У  ватри  те  револуције,  заједно  са  античким  облицима  ропства, 
латифундијама  римских  сенатора,  огромним механизмом робовласничког  Царства  — 
пропала је и античка образованост, која је била својина танког слоја аристократије. 
Варварска  војно-земљопоседничка  аристократија  односила  се  према  образовању  с 
нескривеним презиром. Националистичке измишљотине Допша о високом културном 
нивоу старих Германа не наилазе ни на какву потврду у чињеницама. Чак ни Теодорих 
Остроготски, велики поштовалац римске културе, није умео ни да потпише своје име, а 
када  су  његовог  унука  почели  учити  писмености,  готска  је  аристократија  изразила 
одлучан протест, позивајући се на забрану самог Теодориха да се готска деца дају на 
науку. Дужност је Гота, говорили су они, да влада мачем, а не пером.

Краљеви  и  аристократија  свих  других  варварских  племена  били  су  такође 

36  Маркс и Енгелс, Дела, т. XVI, део 1, стр. 131.
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неписмени. Потомци римске аристократије, претапајући се у средини те аристократије, 
примали су заједно с германским именима и презир према сваком образовању. Оштро 
снижење културног нивоа испољило се чак и на вишем свештенству. Гргур, еписког у 
Туру, који је проистекао из аристократске галско-римске породице (умро 594 г.), жали 
се на своје слабо познавање граматике. »Код нас пропада изучавање наука« — пише он 
своме  пријатељу,  песнику  Венанцију  Фортунату.  Предавање  »седам  слободних 
вештина« по школама Галије сасвим се обуставља. У то доба саме су папе показивале 
отворену  мржњу према световном образовању.  Папа  Гргур  I  (умро  604  г.)  писао је 
једном епископу: »Ми не можемо да се сетимо тога без стида да ти некога поучаваш у 
граматици. Извештај о том поступку, према коме ми осећамо велики презир, оставио је 
на нас тежак утисак. Ако ви докажете да се не бавите глупим световним наукама, ми 
ћемо славити господа нашега«.

Дубоко  опадање  културе  нашло  је  живог  одраза  у  најраспрострањенијој 
литератури тога времена — у житијама светаца. »Дијалози« папе Гргура I пустили су у 
оптицај  мноштво  бесмислених  бајки  и  чудеса,  које  су  доцније  писци  житија  верно 
преписивали.

Неговање грубих празноверица од стране цркве допринело је правој културној 
подивљалости.  На место истиснутих паганских култова  дошло је  клањање моштима 
светаца, које се изражавало у најбесмисленијем облику. Вода у којој је светац прао 
руке препоручивана је као лек од слепила; прашина згребана с камена на свечевом 
гробу употребљавана је као лек од свих болести. Потпуни игнорантизам варварског 
друштва, који је црква подржавала и продубљивала, омогућио је цркви да створи себи 
привилегован положај и да у својим рукама концентрише огромна богатства.

Али чак ни у то доба црква није могла бити доследна у свом негирању античке 
културе. Као носилац идеологије младога феудалног друштва, она је осећала потребу 
за извесном количином знања, за одржавањем и развијањем навика интелектуалног 
рада бар код једног дела својих претставника, за стварањем школе у којој би спремала 
своје  кадрове.  Вршење  хришћанског  култа  није  било  могуће  без  писмености 
свештенства,  борба  с  јеретичким  покретима  захтевала  је  познавање  хришћанске  и 
паганске литературе III.и IV века. Тежећи да импонује вернима, особито непросвећеној 
варварској аристократији, величанственошћу богослужења и раскошју храмова, црква 
није  могла  мимоићи  остатке  античке  уметности.  Ради  подмиривања  сопствених 
потреба, она је морала да из саме своје средине истиче грађевинаре, вајаре, сликаре, 
јувелире.

У уметничким делима тога доба запажа се грубо подражавање античких узора, 
које мајстор постиже по цену истог оног напора који кошта и писца раних житија кад 
маневрише  латинским  језиком.  Али  као  год  што  тај  писац,  правећи  под  утицајем 
народног говора грешке у падежима и ортографији свога невештог латинског језика, 
доприноси формирању новог, романског језика, исто тако и мајстор, упрошћавајући и 
вулгаризујући античке узоре, увлачећи у њих елементе варварске уметности, удара у 
тој грубој синтези темељ новој, средњовековној уметности.

Ирски манастири и  очување остатака античке образованости.  Код очувања 
остатака античке културе велику улогу одиграли су ирски манастири VI—VII века.

Ирска, која се налазила на крајњој граници грчко-римског културног света, није 
била  запљуснута  таласима  варварских  најезди.  У  V  веку  ту  су,  побегли  из  Галије 
последњи претставници античке образованости. Тако су у Ирску унесени узори римске 
и грчке књижевности. Учени монаси ирских манастира, које у V веку оснива »свети 
Патрик«, знали су грчки језик, одавно већ заборављен на Западу. Из једног ирског 
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манастира проистекао је у VI веку учени монах и мисионар Колумбан, који се заједно 
са својим ученицима, бавио обраћањем у хришћанство становништва Галије, а затим се 
повукао на север Италије,  и  ту  основао чувени манастир Бобио.  Његов  ученик Гал 
основао је Сенгаленски манастир, крај Боденског Језера у Швајцарској,  који је био 
подједнако чувен у аналима црквене образованости. Многа дела античке књижевности 
сачувана су нам у целини или делимично захваљујући делатности ирских монаха.

Од краја  VII  века англосаска црква, коју су реорганизовали папски мисионари 
Теодор и Хадријан (око 673 г.), постаје озбиљан конкурент Ирској. У Кентерберију, а 
затим и у Јорку, Јароу, Малмсберију ничу манастирске школе и појављују се такви 
писци као што је Беда Венерабилис (672—735 г.), писац »Историје енглеске цркве« —- 
најважнијег извора за историју старе Британије.  У VIII  веку англосаски манастири, уз 
подршку папе и франачких владара Карла Мартела и Пипина Малог, шире хришћанство 
у  Немачкој,  крчећи  тиме  пут  за  оснивање  у  њој  франачке  владавине  и  увођење 
феудалних  односа.  Најкрупнији  међу  тим  мисионарима  —  Бонифације  (Винфред), 
»апостол Немачке«, основао је 744 г. манастир фулду, у долини где се састају реке 
Гизел  и  Фулда.  Тако  су  преко  Англосаса  и  у  ту  варварску  прашуму  заједно  са 
хришћанством продрли елементи културе.

Научне  претставе  у  VI—VII  веку.  У  исто  време  на  другом  крају  Европе,  у 
Шпанији,  чињени  су  напори  да  се  систематизују  остаци  античке  учености  и 
књижевности  и  да  се  обухвате  једном  специфичном  енциклопедијом.  Писац  те 
енциклопедије био је Исидор, епископ севиљски (570—636 г.), који је своме делу дао 
наслов »Етимологије«, јер у том делу објашњењу сваког предмета претходи — понекад 
прилично фантастична — етимологија дате речи. Ту је читалац могао да дозна да је 
називе свим животињама први дао Адам, на јеврејском језику; да камење поседује 
чудотворна својства; да се бројеви деле на парне и непарне, савршене и недељиве 
итд.  Током  многих  столећа  Исидорове  »Етимологије«  биле  су  извор  мудрости  и 
сазнања у области ботанике, минералогије, зоологије и других наука.

Најжалоснији  пример ниског  нивоа науке о  природи претставља »Хришћанска 
топографија« Византинца Козме Индикоплеуста (VI век), у којој се утврћује да Земља 
има облик пљоснатог паралелограма, окруженог са свих страна океаном, да се иза 
океана налази рај, са чијих се крајњих граница уздижу зидови, који се сустичу изнад 
наших глава и образују небески свод. Сунце и друга небеска тела крећу се око једне 
огромне планине на северу: зими ближе њеној основи, услед чега су дани краћи; лети 
— ближе њеном врху, услед чега су дани дужи. Козма је знао за претставе античких 
писаца  о  свету,  претставе  које  су  биле  ближе  истини,  али  су  оне  противречиле 
библији,  и  зато  их  је  он  морао  одбацити.  Ту  се  већ  показује  особеност  доцније 
средњовековне, схоластичке учености: потпуно занемаривање података посматрања и 
искуства,  клањање  пред  ауторитетом  »светог  писма«  —  другим  речима,  враћање 
почетном митолошком стадију мишљења.

Али су и те слабе зраке интелектуалног рада претстављале у Европи VI-VII  века 
појединачне и случајне појаве. Ако су се понегде на периферији Западне Европе и 
сачували трагови духовних интереса, главна њена територија, укључујући у њу и Галију 
па чак и Италију, утонула је у потпун мрак. Извесно оживљавање делатности у области 
школства, књижевности и уметности запажа се тек у другој половини VIII и почетком IX 
века. То оживљавање готово је у потпуности везано за име Карла Великог, и зато је 
добило назив Каролиншки ренесанс.

»Каролиншки  ренесаснс«.  Од  средине  VIII  века  процес  феудализације  у 
Западној Европи кренуо је бржим темпом. Војна реформа Карла Мартела (види главу V) 
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довела  је  до  брзог  пораста  класе  феудалаца.  Законодавна  делатност  потоњих 
каролиншких краљева убрзала је пропаст класе ситних слободних земљопоседника и 
претварање сељачке масе у кметове. Изванредно је порасла моћ световних и духовних 
магната.  Под  Каролинзима  варварска  франачка  држава  претвара  се  у  феудалну 
државу,  најпре централизовану,  док  су  били  потребни удружени напори феудалаца 
ради угушивања протеста маса претвараних у кметове а затим, од средине IX века, 
државу која се све више цепала на делове.

Код стварања феудалне државе и њене експанзије особито је велика била улога 
католичке цркве. Поред неприкривеног Насиља, феудалцима је ради учвршћења своје 
владавине било потребно и непрестано идеолошко утицање на масе које је вршила 
црква, а за то је било потребно да се ауторитет свештенства уздигне на већу висину, да 
се створе релативно образовани црквени кадрови, који би били подесни за вршење те 
улоге.

Образовано свештенство било је потребно каролиншкој монархији и ради чисто 
техничких  циљева:  свештенство  је  на  двору  Карла  Великог  и  његових  наследника 
играло  улогу  најближих  саветника,  дипломатских  агената,  сарадника  канцеларије, 
руководилаца грађевинских радова итд. Крупни државни организам који су створили 
Каролинзи, и поред све своје рудиментарности, није могао нормално функционисати 
без учешћа образованих или просто писмених људи, који би били у стању да макар 
разумеју наредбе централне власти и да их протумаче масама.

Старање Карла Великог о просвети. Још у свом првом капитуларију, из 769 г., 
Карло Велики прописује да се отстране из црквене службе неписмени свештеници, а 
доцније у писмима епископима он захтева да се ликвидира неписменост свештенства. 
О том истом говори се и у циркулару разаслатом епископима и манастирима 787 г. Не 
задовољавајући  се  тиме,  Карло  специјално  доводи  из  Италије,  Британије  и  Ирске 
граматичаре, реторе, окупља на свом двору све учене монахе за које је год знао и 
ставља им у задатак да саставе уџбенике за новоотворене школе по манастирима.

Алкуин. Међу делатницима каролиншке просвете особито се истиче англосаски 
монах Алкуин, кога је Карло нашао 781 г. у Парми и убедио да пређе у његову службу. 
За услуге које  је од Алкуина очекивао Карло му је дао приходе трију  најкрупнијих 
опатија.  Настанивши  се  на  двору  Карла  Великог,  Алкуин  је  постао  царев  главни 
саветник у питањима просвете, као и учитељ његов и његове деце.

Уџбеници  за  граматику,  реторику,  астрономију  итд.  које  је  Алкуин  саставио 
претстављају компилације из Марцијана Капеле, Боеција и Исидора из Севиље. Они су 
написани у облику дијалога између учитеља и ученика и сведоче о ниском нивоу знања 
којим су располагали чак и најбољи претставници тадашње образованости; то је у исто 
време сјајна илустрација за Енгелсове речи да је »Средњи век у свему морао почињати 
испочетка«.

»Дворска  академија«  и  школа  под  Карлом  Великим.  »Испочетка«,  тј.  од 
најосновније писмености и решавања дечјих задатака из сабирања и одузимања, морао 
је почети и сам Карло Велики. Његов биограф Ајнхард саопштава нам какве је напоре 
цар  чинио  да  под  старост  научи  писати.  Писање  му  је  рђаво  ишло  од  руке;  он  је 
стављао под јастук таблице превучене воском, и за време ноћи, кад би га свладала 
несаница, извлачио те таблице и почињао да на њима шара латинска слова. Тежећи да 
прошири  своја  знања  и  да  улије  љубав  за  интелектуални  рад  и  члановима  своје 
породице, Карло је организовао на двору такозвану  »дворску академију«, у чији су 
састав поред цара и чланова његове породице ушли и најобразованији људи из његове 
околине. Ту су претресана питања о кретању сунца и месеца, о разним тумачењима 
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појединих латинских речи, читана су дела античких писаца, »црквених отаца«, и чак су 
се сами чланови »академије« вежбали у састављању стихова.

Поред Алкуина у том дворском кругу делали су Гот Теодулф, епископ орлеански, 
који  је  у  својим сатиричним стиховима исмевао дворске песнике;  учени Лонгобард 
Павле Ђакон, познат по својој »Историји Лонгобарда«, кога је Карло довео на двор као 
познаваоца граматике, латинских писаца и грчког језика, и многи други.

На двору Карла Великог постојала је и школа, у којој су добијала образовање 
деца аристократије око цара. Та школа пратила је двор при свим његовим сеобама, 
тако да је тешко веровати да је рад у њој могао бити систематски. Завршетак те школе 
отварао  је  пут  ка  вишој  чиновничкој  каријери.  Из  ње,  као  и  из  неких  најбољих 
манастирских школа, Карло је узимао људе за одговорне мисије и високе положаје.

Карактеристичне црте каролиншке књижевности.  Један од ученика дворске 
школе био је и поменути Ајнхард. Његово дело »Живот Карла Великог«, и поред свих 
својих  спољашњих  одлика,  сведочи  о  подражавалачком  карактеру  каролиншке 
књижевности. Ајнхард се служио биографијом цара Августа коју је написао Светоније, 
и не само да је прекопирао општи склоп од овог римског историчара, него је од њега 
узимао и приличан број израза и читаве реченице.

Исто отсуство оригиналности карактеристично је  и  за друга дела каролиншког 
доба. Све су то имитације античких, како паганских тако и хришћанских писаца, које 
често претстављају неку врсту ђачких вежби на дату тему.

Али је интересовање за бављење књижевношћу, за упознавање дела класичне 
старине, које се пробудило у горњим слојевима каролиншког друштва, ипак одиграло 
приличну  улогу  у  даљем  развитку  културе.  Из  манастирских  школа  отворених  под 
Карлом  Великим  изишли  су  први  претставници  средњевековне  учености.  Ипак  је 
књижевност.  каролиншког  доба  била  изнад  неуглађене  и  грубе  књижевности 
претходног  периода.  Проучавање  граматичара  и  ретора  позноримског  царства 
допринело  је  побољшању  језика  и  стила.  Особито  су  приметни  успеси  у  области 
аналистике.  Уместо ранијих оскудних записа по годинама,  сада се  по  манастирима 
стварају крупна аналистичка дела, на пример, анали Лоршког, Бертинског, Фулдског, 
Сенгаленског манастира, који пружају по свом опсегу шири историски материјал.

Каролиншки рукописи. »Скрипторији«. Знатно се побољшао и спољашни облик 
рукописа. Ружан и нечитак рукопис ранијих писара замењује сада лепо и разговетно 
писмо — каролиншка минускула, која је преко писма доба Ренесанса узета за основу 
савремених  латинских  слова.  Каролиншки  кодекси  одликују  се  и  својим  украсима: 
минијатурама, вињетама, иницијалима итд. Рукописи су преписивани, као и раније, по 
манастирима.  Најкрупнији  међу  њима  имали  су  читаве  радионице,  такозване 
скрипторије, где је више монаха писало по диктату једнога. Највећи глас под Карлом 
Великим уживао је скрипториј манастира св. Мартина у Туру; опат тог манастира био је 
Алкуин.  Познати  су  били  и  скрипторији  у  манастирима  Лоршу,  Корбији,  Бобију  и 
Флерију. По манастирима се појављују библиотеке, које садрже по 300—400 рукописа. 
У  неким  најкрупнијим  библиотекама  на  свету  и  данас  се  чувају  збирке  рукописа 
проистеклих  из  каролиншких  скрипторија.  Тако  на  пример  у  Лењинградској  Јавној 
(Публичној) библиотеци постоји замашна збирка манускрипата које је дао скрипториј 
Корбиског манастира.

По манастирским скрипторијима  нису  преписиване  само књиге верског  већ и 
световног садржаја, као што су на пример дела Цезара, Тацита, Светонија, Салустија, 
Ливија, Цицерона, песника Вергилија, Јувенала, Персија, Марцијала и других. Знатан 
део  античког  литерарног  наслеђа  сачуван  нам  је  управо  захваљујући  каролиншким 
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преписивачима. Као што је то доказао научник Сабадини, огромна већина сачуваних 
копија из доба Ренесанса има за своју основу каролиншке рукописе.

Уметност Каролиншког ренесанса. Повећање материјалних средстава у рукама 
централне власти омогућило је Карлу и његовој околини да свим средствима потстичу 
и  развитак  уметности.  Узевши  800  г.  царску  титулу,  којој  је  сам  придавао  велики 
значај,  Карло  је  тежио  да  се  изједначи  с  византиским  царевима  по  велелепним 
грађевинама и луксузном дворском животу. У Ахену, Ингелхајму, Нимвегену, Вормсу и 
другим местима у којима се за дуже или краће време задржавао скитачки двор Карла 
Великог,  грађени  су  дворци  и  подизане  цркве.  Та  изградња  захтевала  је  сарадњу 
архитеката,  сликара,  вајара,  резача  у  дрвету  и  слоновој  кости,  мајстора  за  обраду 
метала. Карловом примеру следовали су и најугледнији магнати.

Али  су  материјална  и  техничка  средства  царевине  Карла  Великог  била  још 
толико ограничена да каролиншко доба није могло да реши тако прост задатак као што 
је подизање моста преко Рајне. У току десет година саграђен је један дрвени мост код 
Мајнца, али је он ускоро изгорео, а Карлова жеља да се он замени каменим остала је 
неостварена  услед недостатака  средстава.  Исто тако није  се  могла  реализовати ни 
једна друга замисао Карла Великог: да се Рајна и Дунав споје каналом. Канал је био 
почет, али се подухват морао напустити када се испоставило да ће за његову градњу 
бити потребни претерано високи издаци. У томе жалосном исходу двеју мера изградње 
од  друштвено  корисног  карактера  јасно  се  испољила  класна  суштина  младога 
феудалног режима. Да би се учврстио, њему је пре била потребна изградња цркава 
него мостова и канала.

Карлова  изградња  дворова,  цркава  и  манастира  чинила  се  савременицима 
задивљујућом  по  својој  раскоши  и  замаху.  Такав  утисак  могао  је  настати  само  у 
поређењу  са  убогим  грађевинама  претходног  периода.  Уствари,  Карлове  цркве  и 
дворци били су по размерама, материјалу и мајсторској вештини прилично скромни. 
Већина каролиншких грађевина подигнута је од дрвета. Све су оне, разуме се, пропале; 
делимично су се сачувале само поједине цркве од камена. Таква је Ахенска капела, 
чија  је  изградња  завршена  805  г.  Она  данас  претставља  саставни  део  Ахенске 
катедрале.  Овај  споменик  каролиншке  уметности  сведочи  о  имитативном,  мало 
оригиналном  карактеру  каролиншког  грађевинарства.  Ахенска  капела  претставља 
копију  осмоугаоне  цркве  са  куполом  св.  Витала  у  Равени,  најстаријег  сачуваног 
примера византиске уметности (534—547 г.). Исто је тако и дворац Карла Великог у 
Ахену,  судећи  по  описима,  претстављао  копију  дворца  Теодориха  Остроготског  у 
Равени.

Градиоци каролиншких цркава нису се ограничавали на копирање спољашњег 
изгледа, плана итд.: они су из Италије довозили читаве делове и готове украсе зграда 
— стубове, фризове, капителе. Јак утицај античке, византиске и чак источне уметности 
може се запазити и на уметничким израђевинама у кости, злату и камену. Према томе, 
каролиншко доба дало је мало оригиналног и у области уметности,  претстављајући 
само припремни ступањ и прелаз ка самосталној средњовековној уметности.

Највећи значај Каролиншког ренесанса састоји се у томе што је он сачувао и 
прерадио елементе културе које су оставили у наслеђе IV и V век; осим тога, његов 
значај је и у томе што је учинио — преко каролиншких школа — да та култура продре у 
релативно шири круг људи. На тој је основици и могла понићи средњовековна култура 
потоњих столећа.

Црквена реакција и опадање културе после Карла Великог. После смрти Карла 
Великог  елементи  световног  утицаја  у  књижевности,  поезији  и  уметности  који  су 
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напред истакнути, све више ишчезавају, и култура добија још јасније изражен црквени, 
религиски карактер. Карлов наследник, Лудвиг Побожни, односио се према античкој 
књижевности с највећим презиром, говорећи да нити сам жели да чита, нити хоће да 
други  читају  и  проучавају  дела  Хорација,  Вергилија,  Јувенала  и  других.  Шеф 
реакционарне  групе  црквених  лица,  Бенедикт  Анијански,  постаје  царев  најближи 
саветник  и  спроводи реформу манастира  и  школа,  с  циљем да  из  њих изагна  све 
трагове световних интереса. Преостале манастирске школе имале су отсада да служе 
само за спремање свештенства и да затворе своја врата сваком оном ко није намеравао 
да постане поп или монах. Манастирске регуле Бенедикта из Нурсије, које су ишле на 
руку томе да се монаси баве књижевношћу, биле су прерађене. Црквене службе по 
манастирима умножене су тако да монасима не остане времена за бављење другим 
стварима.  На  интелектуални  рад  по  манастирима  гледа  се  сад  као  на  бављење 
узалудним послом, а физички је рад још раније изгубио свој значај. Све је ово довело 
до тога да је Бенедиктински ред у X веку изгубио водећу улогу у одржавању културних 
традиција, улогу коју је раније вршио.

Општем опадању културног нивоа допринела је променљива политичка ситуација 
у каролиншкој монархији средином X века. Борба између Лудвига Побожног и његових 
синова, а затим њихове међусобице, распадање јединствене државе на више делова, 
дуготрајно  раздобље  норманских,  сараценских  и  мађарских  напада,  праћених 
пљачком, разарањем и спаљивањем манастира, цркава и читавих градова, — све се то 
морало негативно одразити на развитку младе културе. Интелектуални живот је замро. 
Број  нових  књижевних  дела  јако  је  опао.  Међу  свештенством  поново  је  завладала 
неписменост (а да о световним феудалцима и не говоримо); поново се одасвуд чују 
жалбе на апсолутни игнорантизам свештеника.  Али је у  слоју  вишег свештенства и 
даље било људи који су прошли кроз каролиншку школу и који су располагали свим 
знањима  свога  доба.  Међу  тим  људима  треба  истаћи  Рабана  Маура,  Алкуиновог 
ученика, и Јована Скота Еригену.

Рабан Маур. Еригена. Рабан Маур (784—856 г.) био је неко време опат манастира 
Фулде, а затим архиепископ у Мајнцу. Манастир Фулда дугује му за стварање своје 
библиотеке, а католичка црква, узета у целини, — за многобројне компилације у стиху 
и прози с разним теолошким темама. Већи део текста у његовим делима претставља 
просто збирку извода из »светог писма« и разних »црквених отаца«.

Једини црквени писац раног Средњег века који је у својим делима дао нешто 
више него просту компилацију, био је Ирац Јован Скот Еригена (умро око 886 г.), кога 
називају  »оснивачем  спекулативне  догматике«,  »оцем  схоластике«.  Око  845  г.  у 
периоду учесталих норманских напада на Ирску, он је напустио отаџбину и прешао у 
службу  унука  Карла  Великог  —  Карла  Ћелавог,  под  којим  је  играо  улогу  сличну 
Алкуиновој.

Владајући грчким језиком, Еригена је био у могућности да се упозна са учењем 
неоплатоничара, у чијем је духу написано његово главно дело — »О подели природе«. 
Схватајући као једну целину бога и његово дело, тврдећи да су они у извесној мери 
идентични,  Еригена  долази  у  ствари  до  пантеизма.  Још  опасније  по  ортодоксну 
теологију било је његово тврђење о надмоћности разума над ауторитетом. Погледи 
такве врсте водили су подривању читавог теолошког система, заснованог на ауторитету 
и вери, а никако не на разуму. Али савременици једноставно нису схватили Еригену, и 
то га је спасло од прогона. Његову књигу, која је остала незапажена све до XIII века, 
искористили  су  доцније  јеретици  против  католичке  цркве  и  тек  тада  је  она,  по 
наређењу папе Хонорија III, била спаљена (1225 г.).
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Образованост на двору Отона I. Док  се  у  другој  половини IX  века у  разним 
областима културе и даље осећао утицај Каролиншког ренесанса, дотле је у X веку 
снага тог утицаја била већ скоро сасвим исцрпена. Нестаје учених монаха и писаца 
типа Рабана Маура и Еригене. Неки знаци културне делатности могу се запазити на 
двору немачких краљева из Саксонске династије, почев од Отона I. Отон I је настојао 
да васкрсне и политику Карла Великог у области образовања, али је то чинио са знатно 
мањим средствима и са слабијим ефектом. Слично Карлу, и он је организовао дворску 
школу и под старост сам се латио учења, али је једва научио да чита. Слично Карлу, и 
он  је  тежио  да  привуче  у  своју  службу  образоване  људе  какав  је  био  Лангобард 
Лиутпранд, историчар и дипломата, кога је Отон поставио за епископа у Кремони; али 
су  ти  људи  знатно  заостајали  по  својим  знањима  и  општем  културном  нивоу  иза 
прегалаца Карла Великог.

Герберт и феудализација науке. Налазећи се у Италији, Отон I је привукао на 
свој двор поред осталих образованих људи и монаха Герберта, који је још тада, упркос 
своје младости, био чувен по својој учености. Герберт је водио порекло из сиромашне 
аквитанске (јужнофранцуске) незнатне породице. Неко време учио је школу у Шпанској 
марки; тј. на граници са Кордовским (арапским) калифатом, где је захваљујући утицају 
високе арапске културе одржавано изучавање »квадривијума«. По свој прилици ту је 
Герберт  стекао  знања  из  математике,  помоћу  којих  је  оставио  такав  утисак  на 
савременике да га је народна легенда претворила у чаробњака. Управо од Арабљана 
узео  је  он  свој  »абак«,  тј.  таблицу  за  рачунање са  подеоцима,  која  је  олакшавала 
вршење простих аритметичких радњи са бројевима. Герберт је употребљавао арапске 
цифре уместо римских, само што није знао за нулу, тако да је улогу те цифре вршио 
празан поделак на његовој рачунској табли.

Пошто је провео кратко време на двору Отона I  — као учитељ његовог сина, 
Герберт  је  затим  отишао  у  Ремс,  где  је  стао  на  чело  епископске  школе,  која  је 
привукла многобројне ученике. Герберт је задивљавао њихову уобразиљу у то време 
необичним методима очигледне наставе, применом »абака« у аритметици и небеске 
сфере у астрономији, као и својим дубоким знањима у наукама »квадривијума«. Он је, 
поред осталог, саставио коментаре на Боецијева дела из аритметике и музике. Из тих 
коментара види се да аритметика добија код Герберта класни, феудални карактер. Ево 
шта он, на пример, пише о броју. Постоје две категорије бројева: 1) телесни бројеви, 
који стоје у извесном односу према предметима спољашњег света, и 2) бестелесни 
бројеви,  који  претстављају  вечну,  непролазну  суштину.  Конкретан  број  у  човечјем 
животу изражава човеков положај у друштву: »Тако је краљ израз великог броја, док 
има људи који због своје безначајности не претстављају инкарнацију никаквог броја«. 
Телесни број не може бесконачно расти, док је бестелесни, духовни број безгранично 
растући. Телесни број учи човека смирености, указујући му на његово скромно место у 
свету, док бестелесни помаже човеку да се уздигне до схватања свемогућства божјег. 
С тог гледишта аритметика учи томе да се »бестелесне ствари сматрају за трајније од 
конкретних ствари«.

Тако се  у  Гербертовим рукама аритметика претворила у  феудалну и  црквену 
науку, у науку о мистичним бројевима, у коју је он унео јерархични принцип, својствен 
феудализму.

Герберт Је начинио велику каријеру. Отон II поставио га је за опата једног од 
најбогатијих манастира Италије  — Бобија.  Неко време био је  архиепископ у Ремсу. 
Најзад, Отон III изабрао га је за папу под именом Силвестра II (999—1003 г.).

Опште црте феудалне науке у XI веку. VIII—X век били су период припремања и 
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коначног  формирања  феудалног  друштва  и  државе.  У  области  културе  у  тим  се 
вековима запажа знатно ширење вербалних битака, у којима се постепено изграђивало 
и усавршавало оружје феудалне науке и њена »тешка артиљерија« — теологија.

У XI веку та наука добија све своје главне црте. Латински се језик учвршћује као 
владајући  облик  изражавања  мисли.  Сама  мисао,  научена  у  школи  Каролиншког 
ренесанса  на  подражавање,  на  копирање  образаца  и  компилације,  утолико  лакше 
постаје — по вољи феудалне цркве — робињом ауторитета. Пред ауторитетом библије и 
»црквених отаца« занемела би свака критика; ма и најмањи покушај критичког става 
према  изворима  строго  се  прогони  громовима  црквених  екскомуникација.  Лично 
искуство,  посматрање,  подаци  разума  —  као  метод  за  изналажење  истине  — 
неприхватљиви  су  исто  онако  као  у  VI—VII  веку.  »Наука«  усмерује  своју  пажњу  на 
сазнање »божанског«, потчињавајући том задатку све друге интересе и гране знања, 
претварајући чак и науку о бројевима у теолошку науку. »Седам слободних вештина« 
постају »служавка теологије«. Јерархични принцип у примени на ствари и апстрактне 
појмове, принцип који одражава структуру феудалног друштва, прожима собом науку, 
уметност, књижевност. Потпуна беспомоћност пред околном природом, неспособност 
да се проникне у њене тајне — прикривају се мистиком, симболиком бројева и појмова, 
вербалистичким триковима, који стварају утисак тобожне дубине мисли.
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XI. ВИЗАНТИЈА ОД VI ДО XI ВЕКА И ЈУЖНИ СЛОВЕНИ

Особености  развитка Византије. После смрти цара Теодосија, 395 г., источни 
део Римског Царства није се више сјединио са западним, већ се издвојио у самосталну 
државу — Византију, обухвативши осам од ранијих четрнаест дијецеза (Египат, Азију, 
Понт, Сирију, Исток, Македонију, Грчку и Тракију).37

Свој назив та је држава добила по имену старе грчке колоније Византа, која се 
налазила  на  месту  где  је  доцније  подигнута  престоница  царства  —  Цариград 
(Константинопољ). Сами Византинци називали су себе »Ромејцима«, тј. Римљанима, а 
своју  државу  —  »Ромејским  царством«.  И  доиста,  иако  се  становништво  састојало 
поглавито од Грка и јелинизованих народа Истока, иако преовлађујући језик још од 
самог почетка није био латински већ грчки, који је од VII века постао државни језик, 
ипак је Византија била директан наставак старог Римског Царства.

Док је на Западу Царство подлегло ударцима варвара и револуције робова, дотле 
се оно на Истоку сачувало, постепено се претворивши у феудалну државу своје врсте — 
у Византију, која је проживела још неких хиљаду година (до 1453 г.).

Иако су се и на Истоку, као што смо видели (види главу I),  дешавали моћни 
устанци  робова  и  колона,  а  варварске  најезде  често  доводиле  у  опасност  и  сам 
опстанак  Царства,  ипак  је  оно  успевало  да  преживи  и  најтеже  кризе,  сачувавши 
углавном  неуздрману  владавину  класе  крупних  земљопоседника,  централизовани 
бирократски  механизам  државне  управе,  релативно  високу  културу,  наслеђену  у 
знатној мери од антике.

Тајна животне способности Византије крије се пре свега у њеној економици. У 
време  револуционарне  кризе  и  најјачих  варварских  најезди  источни  део  Римског 
Царства био је мање исцрпен од западног. У састав источног дела Царства спадале су 
веома  богате  земље  у  погледу  природних  блага;  такве  су  биле  Египат,  житница 
Римског  Царства;  Сирија,  са  својим  крупним  трговачким,  занатским  и  културним 
центрима — Антиохијом, Тиром, Бејрутом и другим; простране територије Мале Азије, 
које  је  пљачкашка  политика  Рима  била  релативно  мало  захватила  и  које  су 
производиле  у  великим  количинама  вуну,  коже  и  остале  сировине  за  градско 
занатство.  Економске  везе  тих  области  између  себе  и  са  источним  земљама  нису 
прекидане ни у најтежа времена за Царство; интензивни живот по градовима као што 
су Александрија у Египту, Антиохија у Сирији, Солун и Цариград у Европи, са стотинама 
хиљада становника, који су припадали разним народностима, — није ни за тренутак 
замирао. Особито велики значај имао је Цариград, тај, по Марксовом изразу, »златни 
мост између Истока и Запада«,38 град који је све до открића поморског пута у Индију 
играо улогу огромног трговачког тржишта.39 Преко Цариграда је током столећа вођена 
читава  европска  трговина  са  земљама  на  Црном  Мору,  као  и  са  Ираном,  Кином  и 
Индијом.  Ту  су  била  концентрисана  и  многобројна  занатска  предузећа,  која  су 
производила  скупоцене  вунене  и  свилене  тканине,  јувелирске  израђевине  и  разне 
луксузне предмете.

37 Код  набрајања  дијецеза  које  су  постојале  у  источном  делу  Римског  царства  од  краја  IV  века 
изостављена је дијецеза Дакија, а погрешно су наведене Сирија и Грчка, јер такве дијецезе нису 
постојале; није јасан ни ред којим се поједине дијецезе наводе. Источна префектура састојала се од 
ових пет дијецеза: Египат, Исток, Азија, Понт и Тракија, а Илирска префектура састојала се од две 
дијецезе: Македоније и Дакије. /прим. Ред./

38  Маркс и Енгелс, Дела, т. IX, стр. 441.
39  Исто, стр. 382.
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Широка посредничка трговина Византије и њена разноврсна занатска делатност 
омогућивале су  њеним царевима да у  својим рукама концентришу огромна новчана 
средства. Цар Анастасије је у V веку накупио у својој благајни суму која би у нашем 
новцу износила 130—140 милиона златних рубаља. Приходи византиске управе у току 
столећа  премашивали  су  за  више  десетина  пута  приходе  најкрупнијих  феудалних 
држава у Европи.  Тиме се поред осталог објашњава и то што је византиски златни 
новац  (номизма,  бизант)  био  у  оптицају  готово  у  читавом  тадашњем  свету, 
претстављајући  најраширеније  средство  међународне  размене.  Широке  финансиске 
могућности Византије, које су се у то време чиниле неисцрпним, биле су важно оруђе 
њене спољне политике — како у периодима агресије, тако и у периодима одбране од 
многобројних непријатеља.

Подједнако  велики  значај  за  животну  способност  Византије  имала  је  и 
специфичност њеног аграрног поретка. У Византији се у далеко већој мери неголи на 
Западу сачувало слободно сељачко становништво и чак извесни остаци старе сеоске 
општине. Процес претварања слободних сељака у кметове и гутања ситне својине од 
стране крупног земљопоседа отегао се у Византији на многа столећа, знатно заостајући 
за аналогним процесом на Западу. А када је тај  процес и овде почео хватати маха, 
непрекидни прилив варварских елемената, нарочито Словена, са њиховом родовском 
организацијом, удахнуо је слободној сељачкој општини нов живот и одложио још за 
неколико столећа пропаст слободног сељаштва.

Исто је  тако знатно стабилније  било,  бар у  неким провинцијама Византије,  и 
робовласништво, иако у пољопривреди робовски рад од V века престаје да игра водећу 
улогу. Док је очување слободног сељаштва, особито међу полуварварским племенима 
Мале  Азије  и  Закавказја,  омогућило  византиској  власти  да  непрестано  попуњава  и 
обнавља своје  војне  снаге,  тј.  обезбеђивало  стабилност  Византије  споља,  дотле  је 
очување робовласништва обезбедило њеној владајућој класи у периоду кулминације 
револуционарне кризе III—V века стабилност изнутра. Крупни робовласници сачували су 
на истоку своје економске и социјалне позиције, умели да пруже отпор снагама које су 
угрожавале  њихову  владавину  и  неко  време  и  сами  прешли  у  офанзиву  на  Запад, 
претворивши Византију у бедем реакције у читавом базену Средоземног Мора. Када је 
покушај робовласничке рестаурације на Западу био на крају крајева осуђен на пропаст 
(види  главу  III)  и  Византија  и  сама  морала  да  удари  путем феудалног  преуређења 
социјалних  и  економских  односа,  —  њени  крупни  робовласници  и  земљопоседници 
умели су  и у току  феудализације  да ипак сачувају централизовани апарат власти у 
облику источњачког деспотизма, са јако развијеном бирократијом, и да тиме учврсте 
своју политичку владавину.

Најзад, за стабилност Византије приличан значај  имао је изванредно повољни 
стратешки  положај  њене  престонице.  Лежећи  на  полуострву  и  запљускиван  са  две 
стране  морем,  Цариград  је  био  заштићен  с  копна  двама  редовима  зидова,  који  су 
чинили  да  је  он  под  условима тадашње војне  технике  био  потпуно  неприступачан. 
Многе  веома  опасне  непријатељске  најезде  разбиле  су  се  о  зидове  престонице 
Византије  и  о  њену  флоту,  а  све  дотле  док  је  непоколебљиво стајала  престоница, 
стајало је и само царство.

Најбитнију особеност византиске историје претставља, као што је већ истакнуто, 
процес  феудализације  који  се  веома  отегао.  Још  у  V—VI  веку,  у  вези  с  победама 
варвара  у  западним  провинцијама  Царства,  емигрирају  крупни  земљопоседници 
(сенаторске  породице)  на  Исток,  где  од  царева  добијају  на  поклон  или  откупљују 
простране територије земљишта, окружујући се приватним дружинама (Исауријанаца и 
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»букеларија«), приватним судовима, тамницама итд., и претварајући се на тај начин у 
неку врсту феудалних сениора. У исто време врши се претварање колона у кметове, 
потчињавање  читавих  слободних  села  помоћу  патроцинија  личној  власти  крупног 
сопственика. Особито се брзо развија крупни црквено-манастирски земљишни посед. 
Захваљујући  дарежљивости  царева  и  приватних  лица,  манастири  постају  праве 
земљишне кнежевине. Само у Цариграду постојало је у VI веку преко 70 манастира; у 
Египту је у то време било на 6 милиона становника око 500 хиљада монаха и монахиња. 
Црква  је  рано  стекла  у  Византији  значај  велике  политичке  силе,  која  је  понекад 
конкурисала световном крупном земљопоседу. Али су оба сектора владајуће класе — и 
световни и духовни — подједнако увећавали своју материјалну моћ путем поробљавања 
и упропашћавања широких маса сељака.

Царска је власт с времена на време чинила покушаје да се бори с тим појавама 
феудализације, али су они били у већини случајева јалови. То није ни чудо ако се има 
у  виду  да  су  цареви  били.  експоненти  исте  те  владајуће  класе  и  да  су  се  на  њу 
ослањали. Шта више, терет огромне бирократске машине Царства, која у Византији 
никад није прекидала своју делатност, падао је у целини на рамена истих тих сељака 
који су материјално пропадали и претварали се у кметове.

Ако  дакле  упоредимо  процес  феудализације  на  Западу  са  оним  на  Истоку, 
можемо доћи до следећих закључака. На Западу се феудализација врши пуним темпом 
услед варварских најезди, при чему су варвари-освајачи ломили готово без остатка 
војно-бирократски  апарат  робовласничке  државе,  порески  је  систем  готово  сасвим 
ишчезао, јарам државне власти се унеколико смањио, а експлоатација радних маса 
добила релативно блажи облик, стварајући у извесним границама могућност за даљи 
развитак производних снага.

На Истоку пак, у Византији, процес феудализације вршио се уз очување моћне 
централне  власти  и  читавог  војно-бираократског  апарата.  Зато  се  тај  процес  овде 
отегао и у исто време протицао необично тешко за широке масе. Прелаз на феудализам 
није  се  овде  изразио  само  у  ублажавању ропства  и  претварању слободних  људи  у 
кметове,  него  и  у  масовном пропадању сељаштва  као резултат  заједничких  напора 
централне власти и владајуће класе. Док су на Западу трошкови приликом прелаза на 
феудализам пали једним делом и на крупне робовласнике, који су изгубили један део 
свога земљишта и робова у корист освајача, дотле су на Истоку ти трошкови пали у 
потпуности на рамена сељаштва.

Влада цара Јустинијана. Најзначајније доба ране историје Византије, када су се 
све  напред  истакнуте  особености  њеног  развитка  испољиле  већ  у  пуној  мери, 
претставља доба владе цара .Јустинијана (527—565 г.). Влади Јустинијана и пре тога 
његовог ујака  Јустина претходило је  необично јачање сенаторске земљопоседничке 
аристократије; претставник те аристократије — Анастасије40 — доведен је на царски 
престо  крајем  V  века.  Под  Анастасијем  испољила  се  веома  снажно  противречност 
између  интереса  крупног  световног  и  црквено-манастирског  земљопоседа.  Световна 
аристократија, која је имала простране латифундије у источним земљама Византије — у 
Египту, Сирији и Малој Азији, подржавала је сепаратистичке тенденције тих провинција 
које су се криле под плаштом јереси монофизита, присталица учења по коме Христос 

40 Нетачно је  оцењена епоха цара Анастасија  (492—518),  који је  приказан као експонент сенаторске 
земљопоседничке аристократије. Као што је истакао А. П. Дијаконов (Византийские димы и фракции в 
V—VII  вв.,  Византийский  Сборник,  Москва—Ленинград  1945,  стр.  144  сл.,  216  сл.),  Анастасијева 
политика није вођена у интересу земљопоседничке аристократије, већ у интересу градске трговачке 
класе и странке зелених. /прим. Ред./
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није  богочовек  већ  бог,  тј.  има  само  једну  природу  (mónos,  phýsis)—  божанску. 
Атанасије  је  као  и  ређи  део  сематорске  аристократије,  био  вољан  да  подржава 
монофизите, да би учврстио своје позиције на Истоку. Али је он наишао на огорчен 
отпор православног свештенства, иза кога су стајале масе престоничког становништва, 
пропалих  трачких  колона  и  чак  један  део  војске.  Иако  је  устанак  незадовољних 
елемената,  на  чијем  је  челу  стајао  Виталијан,  био  угушен  (515  г.),  ипак  је  после 
Анастасијеве смрти у редовима владајуће класе постојало такво расуло да новог цара 
није истакао сенат већ војска. То је био Јустин, неписмени илирски сељак који се 
истакао у војној  служби. Његов нећак Јустинијан, који је добио сјајно образовање, 
фактички је управљао још под Јустином, а 527 г. сам постао цар; Јустинијанова жена 
Теодора била је пре брака циркуска играчица.

Цареви нове династије оштро су изменили курс црквене политике, оријентишући 
се  на  утицајно  православно  свештенство,  које  је  имало  особито  чврсте  позиције  у 
европским  провинцијама  Царства.  Јустинијан  је  почео  своју  владу  указом  о 
искорењивању свих јеретика, укључујући ту и монофизите;  јеретицима је остављен 
тромесечни рок да пређу у православље, после чега су подлегали ограничењу свих 
својих грађанских права и строгим прогонима.

Поред  православне  цркве,  нови  цар  је  рачунао  да  ће  наћи  ослонца  и  у 
бирократији, чији су кадрови били знатно проширени, као и у војсци; на  војску су 
трошена  огромна  средства  и  њени  су  команданти  захваљујући  Јустинијановој 
агресивној спољној политици стекли велики значај у јавном животу.

Издржавање војске и многобројног чиновништва, ратови и широка грађевинска 
делатност  Јустинијанова  —  све  је  то  брзо  исцрпло  уштеђевину  цара  Анастасија  и 
захтевало  знатно  појачање  пореских  намета,  који  су  падали  на  сељаке  и  градско 
занатско  становништво.  Насиља,  изнуђивања  и  пљачка  бирократије  још  су  више 
повећавали и иначе тежак положај маса.

Устанак »Ника«.  Све то, заједно са нетрпељивом црквеном политиком владе, 
која  је  озлоједила  многобројне  »јеретике«,  довело  је  532  г.  до  избијања  устанка 
познатог под именом »Ника« (тј. »побеђуј« — парола устаника).

Устанак је  избио у  престоници,  где су  биле  концентрисане масе  полугладног 
плебса  и  многобројни  провинцијалци  —  жртве  самовоље администрације,  који  су  у 
Цариграду  узалудно  тражили  правде  против  насиља  и  пљачке  чиновника.  Центар 
устанка постао је циркус, или хиподром, који је у јавном животу престонице — као 
уосталом и по другим крупним градовима Царства — играо веома значајну улогу.

Обезбеђење престоничког становништва хлебом и циркуским претставама било 
је још од времена старих римских царева један од најважнијих задатака управе. Али је 
цариградски хиподром служио за масе као привлачни центар не само зато што су се ту 
приређивале  претставе,  него  и  зато  што  је  он  претстављао  место  за  специфичне 
политичке скупове. На хиподрому су гледаоци могли слободно да питају цара, који се 
увек налазио у својој ложи, о владиним мерама и да подносе своје жалбе.

Гледаоци су се обично делили на две противничке партије, које су носиле назив 
зелени и  плави, по боји одела кочијаша који су наступали на хиподрому. Борба тих 
партија  била је  условљена не  толико страсним учешћем у  колским тркама,  колико 
важнијим интересима: зелени су били монофизити, плави — православни. Цареви су 
подржавали  једну  од  партија,  да  би  помоћу  ње  држали  на  узди  ону  другу.  Под 
Анастасијем  уживали  су  заштиту  зелени,  под  Јустинијаном,  гониоцем  јеретика,  — 
плави.

Подела на циркуске партије стајала је у тесној вези с територијалном поделом 
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престонице  на  такозване  деме,  или  квартове.  Деме  су  уствари  претстављале 
организације становника, вероватно кућевласника, који су имали одређене санитарне, 
војне и полициске функције. По свом саставу оне су биле малобројне, али су иза сваке 
деме  стајале  масе.  Дема  плавих  обухватала  је  најаристократскије  квартове 
престонице,  док  је  дема  зелених,  напротив,  имала  ослонца  у  рејонима  насељеним 
морнарима, лучким радницима, сиротињом.41

Устанак су дигли зелени, пошто је цар одбацио њихове жалбе на насиља која су 
чинили плави.  У  току  устанка  зеленима су  се  придружили сви  они  који  нису  били 
задовољни Јустинијановим режимом и чак један део плавих. Положај владе, коју је 
овај устанак затекао неспремном, био је очајан. Већи део престонице прешао је у руке 
устаника,  који  су  опсели  Јустинијана  у  његовом  двору  и  прогласили  за  цара 
Анастасијевог нећака — Хипатија. Јустинијан се већ спремао за бекство, али је Теодора 
инсистирала на томе да се пружи одлучан отпор, макар уз ризик да се изгубе престо и 
живот. Помоћу мита у устаничким редовима изазван је расцеп, од устаника су одвојени 
плави,  а  затим  су  у  циљу  угушивања  устанка  употребљене  најпоузданије  војне 
јединице, под воћством Велизара, најбољег војсковође Царства. Око 30.000 устаника 
домамљено је у хиподром, где су их Велизарови војници све побили. Затим су отпочеле 
жестоке  репресалије,  масовна  погубљења  и  конфискације  имовине,  од  којих  су 
пострадали  и  многе  аристократе,  умешане  у  тај  покрет.  Није  био  поштеђен  ни 
Хипатије.

Хтео  то  Јустинијан  или  не,  његове  су  репресалије  проредиле  редове  старе 
сенаторске аристократије и јако ослабиле њену моћ. Од тог времена највећи утицај у 
владајућим круговима стекла су црквена лица и горњи слој бирократије, који је често 
попуњаван људима ниског порекла.

Јустинијанова  спољна  политика.  Учврстивши  се  на  престолу,  Јустинијан  је 
отпочео агресивне акције према варварским краљевинама које су се образовале на 
територији Западног царства. Његов циљ је био обнова Римског Царства у његовим 
ранијим границама. После дуге и упорне борбе он је успео да уништи државе Вандала и 
Острогота, повративши на тај начин под власт Царства Северну Африку и Италију (види 
главу III). Визиготима је одузет јужни део Шпаније. Ова освајања постигнута су по цену 
огромних  жртава  од  стране  становништва  Царства,  али  су  и  поново  припојене 
провинције  биле  страшно  опустошене,  а  њихово  становништво  осуђено  на  страшну 
немаштину, коју је повећавало пљачкаштво византиске администрације. Уз то су се 
Јустинијанова  територијална  повећања  показала  нестабилним.  Већ  ускоро  после 
његове смрти већи део Италије освојили су Лангобарди; изгубљена је и јужна Шпанија, 
коју су освојили Визиготи.

Док је Јустинијан на западу постизао успех за успехом, премда на уштрб саме 
Византије, дотле су на Истоку, где је он морао ратовати са таквим моћним противником 
као што је ирански краљ из династије Сасанида — Хозроје Ануширван, војне операције 
текле махом неуспешно по Византинце. Јустинијан је у више махова морао да купује 
примирје по цену плаћања великог данка. Сама борба са Ираном вођена је углавном 
око добијања црноморске обале Кавказа. Било је потребно огромно напрезање снага да 
се Иранцима не допусти излаз на Црно Море, где је Византија имала важне трговачке 
интересе. Осим тога Јустинијану је после пошла за руком да релативно сигурно учврсти 
византиску  власт  на  јужној  обали  Крима,  у  Херсонезу,  Боспору  и  другим  крупним 
трговачким центрима на Црном Мору. Иранска опасност дуго је претила Византији, и 
41 На основу Дијаконова (нав. д.), могла би се знатно допунити и исправити излагања о византиским 
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под доцнијим царевима,  нагонећи их да на  источним границама држе знатне  војне 
снаге и граде многобројне тврђаве. Ни Јустинијан, па тим пре ни његови наследници 
нису успели да заштите пограничне области Месопотамије, Сирије, Јерменије итд. од 
редовних упада Иранаца и за те упаде везаних пустошења.

Под  Јустинијаном  појављује  се  за  Византинце  један  опасан  противник  и  на 
дунавским границама,  то су  Словени.  Најпре заједно са  Хунима,  Аварима и  другим 
туранским  племенима,  а  затим  самостално  Словени  све  снажније  савлађују  отпор 
византиских пограничних трупа и тврђава на Балканском Полуострву, пустоше Мезију, 
Тракију, Илирик и продиру у средњу Грчку. Од краја VI века почиње и систематска 
колонизација Балканског Полуострва од стране Словена, која је у VII—VIII веку довела 
до крупних промена у етничком саставу становништва тог полуострва.

Јустинијанова унутрашња политика и његова законодавна делатност. Водећи 
енергичну спољну политику, Јустинијан је у исто време посвећивао много пажње и 
административним реформама, законодавству и грађевинској делатности. За његове 
владе  грађени су  путеви,  подизани  мостови,  тврђаве  и  други  грађевински  објекти; 
подигнута је изнова Антиохија, коју је порушио Хозроје; у Цариграду је подигнут храм 
св. Софије, који је сматран за архитектонско чудо свога времена. Све те скупе, али 
махом некорисне грађевине захтевале су огромна материјална средства. За вођење 
ратова, раскошан живот двора и грађевине никад није било довољно новца, и порески 
је терет стално растао, праћен злоупотребама чиновника.

Тражећи све нове и нове изворе средстава и водећи борбу против злоупотреба, 
Јустинијан  је  покушавао  да  оствари  низ  административних  реформи.  Али  оне  нису 
олакшале положај маса и готово никада нису пости-зале циљ. Најславнији догађај за 
његове владе била је кодификација римског права, које је скупљено и систематисано у 
монументални  »Зборник  грађанског  права« (Corpus  iuris  civilis).  Овај  огромни посао 
извршила је једна специјална комисија састављена од учених правника, на чијем се 
челу  налазио  један  од  најспособнијих  царевих  достојанственика  —  Трибонијан. 
»Зборник грађанског права« састоји се од три главна дела: 1) »Јустинијанов кодекс«, 
који  је  систематисао  законе  свих  претходних римских  царева  и  заменио  застарели 
»Теодосијев кодекс« (из V века); 2)  »Дигесте«, или  »Пандекте« — опширна збирка 
мишљења и тумачења права од стране ауторитативних римских правника; 3) »Новеле«, 
тј.  нови  закони,  које  је  Јустинијан  објавио  после  издавања  кодекса.  Овим  трима 
деловима  претходио  је  општи  увод,  нека  врста  уџбеника  римског  права,  по  имену 
»Институције«.

»Зборник грађанског права« има значај који далеко прелази оквире византиске 
историје.  Захваљујући  том  споменику,  римско  право  —  »колико  ми  знамо, 
најсавршенији  облик  права  које  почива  на  приватној  својини«42 —  постаје  познато 
Западној  Европи,  узима  се  од  XII  века  за  предмет  проучавања  по  средњовековним 
универзитетима и постепено потискује или модификује обичајно или феудално право 
које је дотле важило у свакој држави и свакој области (та појава носи назив рецепција 
римског права). У основи права које је и данданас на снази у свакој капиталистичкој 
држави лежи римско право — у оном свом облику у коме је сачувано у Јустинијановом 
»Зборнику«.

Оцена  Јустинијанове  владе.  Јустинијанова  влада,  која  је  обележена  толико 
значајним догађајима, била је, као што је већ истакнуто, необично тешка и разорна за 
широке  масе.  Кобне  последице  оног  претераног  напрезања снага  које  је  захтевала 

42  Маркс и Енгелс, Дела, т. XIV (Anti-Dühring), стр. 104.
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Јустинијанова  амбициозна  политика  показале  су  се  још  последњих  година  његовог 
живота. Опозиција према његовој делатности дизала је главу не само међу народним 
масама,  које  су  често  устајале  у  разним  деловима  Царства,  него  и  у  редовима 
сенаторске аристократије, која се међутим за царевог живота жалила само потајно. 
Један од претставника те аристократије, Прокопије из Цезареје, који је играо улогу 
Јустинијановог  дворског  историографа,  величао  је  његову  владу  у  низу  историских 
дела — »Грађевине«, »Ратови с Персијанцима«, »Ратови с Вандалима и Готима« и др. 
Али је пустио на вољу своме правом расположењу и осећањима тек у својој »Тајној 
историји«, која је све до XVII века остала непозната. Ту је он немилосрдно разголитио 
све ране Јустинијановог режима — растројство суда и администрације, подмитљивост 
чиновника, дезорганизацију војске, пропадање и сиромашење народа; од бесомучних 
напада није он поштедео ни цара и његову жену Теодору, о чијем личном животу писац 
казује најпрљавије анегдоте. И поред једностраности слике коју нам даје Прокопије и 
сумњивости многих анегдота,  које  за  своје  порекло дугују  мржњи старе  изумируће 
аристократије према »скоројевићима« на византиском престолу, »Тајна историја« ипак 
претставља важан историски извор, који нам показује наличје Јустинијанове владе, 
споља тако бриљантне.

Византија у VII веку. Јустинијанови непосредни наследници (Јустин II, Тиберије, 
Маврикије)  наследили  су  празну  благајну,  исцрпену  државу  и  огромне 
спољнополитичке тешкоће, са којима су покушавали да изиђу на крај  путем јачања 
војске  и  учвршћивања  дисциплине  у  њој.  Али  су  Маврикијеве  одлучне  мере  у  том 
правцу изазвале устанак војника, који су стењали под батинашком дисциплином и уз то 
били материјално слабо обезбеђени. Плебејске масе престонице пружиле су подршку 
устаницима,  и  њихов  предводник  —  центурион  Фока  —  после  уништења  царске 
породице сам је заузео византиски престо (602 г.). Али његова влада, која је изазвала 
жестоку опозицију сената и вишег чиновништва, није била дугог века. У провинцијама 
Царства почео је грађански рат, изазван тиме што су горњи слојеви друштва и један 
део војске одбили да се покоравају централној власти. Сељаци и градски доњи слојеви 
узели су  учешћа у тој  борби,  најпре на страни Фоке, а  затим против њега,  кад се 
испоставило да нова влада нема никаквог позитивног програма. Фокин положај постао 
је компликованији због обновљеног рата са Ираном. Трупе Хозроја II упале су у Сирију, 
Месопотамију и Малу Азију. Онда је сенаторска партија истакла за цара сина егзарха 
(намесника) Африке — Ираклија. Фока је претрпео пораз и био је погубљен (610 г.). 
Али су немири у народу и даље трајали. То је Иранцима олакшало да освоје најважније 
центре у Сирији и Египту. У исто време Авари и Словени отргну Царству простране 
области  на  Балканском  Полуострву,  Визиготи  истискују  Византинце  из  Шпаније,  а 
Лангобарди и даље шире своје поседе у Италији.

Али  је  Ираклију  помоћу  крупних  зајмова  од  цркве  пошло  за  руком  да 
реорганизује војску, да добије подршку закавкаских народности (Јермена, Ибера, Лаза 
итд.)  и  да  по  цену  невероватног  напрезања  снага  Царства  одбије  напад  Авара  и 
Иранаца на Цариград, а затим да и сам пређе у офанзиву на Иран. Хозроје II је 627 г. 
претрпео потпун пораз, био је збачен с престола и убијен. Византија је успоставила 
своје границе на Истоку.

Да би се одужио цркви, Ираклије је до краја опљачкао територије повраћене од 
Иранаца; да би задовољио цркву, обновио је и свирепе прогоне јеретика и Јевреја. Све 
је то Ираклијеву владу учинило толико мрском да је становништво Сирије, Палестине и 
Египта поздравило Арабљане — тог новог, страшног непријатеља Византије — као свог 
ослободитеља, Од 634 г. Арабљани упадају у Сирију; један град за другим отвара им 
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капије. 636 г. у битки на реци Јармуку они су потукли главне војне снаге Византинаца. 
642  г.  у  њиховим рукама  већ  се  налазила  читава  Сирија  са  Палестином  и  Египат. 
Византија губи све нове и нове поседе и после Ираклијеве смрти (641 г.). Тек после 
неуспеле  поморске  експедиције  Арабљана  против  Цариграда,  673  г.,43 положај  на 
Истоку  привремено  се  донекле  стабилизовао.  Али  је  крајем  тог  столећа  Византија 
коначно изгубила Јерменију, Лазику и читаву Северну Африку.

Славенизација Балканског Полуострва. Слабљење војне моћи Царства у VII веку 
и  устанци  доњих  слојева  народа,  који  су  потресали  централну  власт,  стварали  су 
повољну ситуацију за све шире продирање Словена на Балканско Полуострво. Још од 
последње  трећине  VI  века  словенски  се  упади  стално  врше.  На  место  првобитних 
пљачкашких препада долазе сад таласи словенске колонизације, која потискује трачко-
илирско становништво најпре из Мезије, а затим и из Тракије и Македоније.

Мезија, Тракија и Македонија ускоро су биле у таквој мери испуњене Словенима 
да византиски писци почињу да те области називају  Склавинијом. Словенска бујица 
продире све даље на југ, ка Пелопонезу, делом гутајући, а делом потискујући ка мору 
јелинске елементе. У првој половини VII века Словени су населили и западне области 
Балканског Полуострва, које су пре тога били опустошили Авари. Ту су се населила 
племена позната под именом Хрвати и Срби. Први су запосели северозападни угао, од 
реке Саве на север; други су се настанили источније, на територији која је доцније 
позната као Босна, Херцеговина, северна Албанија, Црна Гора и Србија у ужем смислу. 
Хрвати и Срби су током многих столећа после свог досељења на Балканско Полуострво 
живели  у  мање  или  више  изолованим  племенским  јединицама  —  жупама,  које  су 
сматране за савезнике Византије и признавале над собом њену врховну власт, али су 
уствари биле независне. У IX веку већина српских жупа покоравала се Бугарима. Тек од 
средине XII века долази до уједињења тих жупа и замеће се српска држава.44 Словенска 
племена  североисточних  области  Балканског  Полуострва,  као  што  ћемо  доцније 
видети, ујединило је у VII  и VIII  веку туранско племе Бугара, које се међутим брзо 
претопило  у  словенској  средини;  затим  су  та  племена  образовала  прву  крупну 
јужнословенску државу — Бугарску. Што се тиче Словена на Пелопонезу и у другим 
областима Грчке, они су, одвојени од своје племенске масе, на крају крајева били 
јелинизовани,  донекле  као  резултат  планске  делатности  византиске  владе  у  том 
правцу.

Обнова социјалног и војног уређења Царства у VII—VIII веку.  Ма каква била 
доцнија судбина словенских племена која су продрла на територију Византије, она, за 
разлику од Германа на Западу, нису уништила Византиско царство.

Напротив, настањујући се на територији Византије као земљорадници и сточари, 
они  су  у  прво  време  удахнули  Византији  нове  животне  снаге,  повећавши  кадрове 
слободног сељаштва и доневши собом односе сеоске општине. Словенске су масе у VII 
и нарочито VIII веку дале Византиском царству нове контигенте пореских обвезника и 
војника, који су препородили византиску војску и омогућили Византији да из потреса VII 
века изиђе још јачом него што је раније била. О значају словенске општине сведочи 
»Земљараднички  закон«  —  споменик  вероватно  из  VIII  века.  У  њему  не  налазимо 
никаквог помена о колонима и кметовима; сељаци имају право слободе прелажења; 

43 Напади Арабљана на Цариград, стављени под годину 673, уствари су трајали више година (673—678). 
/прим. Ред./

44 Није тачно да се »у IX веку већина српских жупа покоравала Бугарима« нити да »тек од средине XII 
века долази до уједињења тих жупа замеће се српска држава«. Као што је познато, српска држава 
Властимирова формирала се још у првој половини IX века. /прим. Ред./
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они плаћају  сопственику  земље на  којој  имају  своје  газдинство,  један део  летине. 
Сељаци су организовани у сеоске општине, које су додуше подвргнуте прекомерној 
експлоатацији од стране византиских власти, али које су сачувале знатне елементе 
слободе. На бази те нове масе ситних сељачких газдинстава византиска је влада умела 
да  створи  јак  војнички  сталеж  стратиота.  Стратиоти,  који  су  добијали  деонице 
земљишта различите вредности,  били  су  дужни да служе у  војсци  или морнарици; 
притом  су  се  делили  на  категорије  према  величини  земљишног  поседа.  Били  су 
ослобођени  натуралних  обавеза  према  држави,  али  су  као  и  сви  остали  плаћали 
земљишне дажбине.

Заједно  са  обновом  социјалног  уређења  Царства  мења  се  и  његова 
административна  организација.  Власт  централне  управе  у  провинцији  учвршћује  се 
помоћу  војно-административног  система  који  је  добио  назив  тематско  уређење. 
Подела цивилних и војних власти, која је извршена на основу реформи Диоклецијана и 
Константина, замењује се у  VII  веку новим поретком, по коме се сва власт у датој 
области концентрише у рукама војног старешине који стоји на челу теме, тј. одреда, 
или тачније језгра војног одреда који се налази у датој области. Око тог језгра групишу 
се стратиоти позвани у војску, који у датој области имају своје деонице земље. Отуда и 
сама област као војно-административна јединица добија назив тема. Војне снаге теме 
имале су, природно, првенствено одбранбени значај.

Доба Исавриске династије. Иконоборство.  Позитиван значај тих преображаја, 
који су вршени неприметно и тешко да се могу приписати законодавној  делатности 
било  кога  цара,  испољио  се  особито  снажно  у  VIII  веку,  када  је  на  власт  дошла 
Исавриска династија.

Крај  VII  и  почетак  VIII  века  били  су  доба  непрекидне  анархије  и  дворских 
преврата. За 22 године сменило се шест царева. Управо се тада заводи обичај да се 
свргнутом цару сече нос или копају очи, да би му се онемогућио повратак на престо. У 
периоду анархије веома је порасла опасност од стране Арабљана. Византија се поново 
налазила пред опасношћу од пропасти. У таквој ситуацији дошао је на власт Лав III (717
—741  г.),  родом  из  Исаврије  (у  Малој  Азији),  кога  је  истакла  нова  војничка 
аристократија  једне  малоазиске  теме,  у  којој  је  он  био  стратег,  тј.  шеф војне  и 
цивилне управе.

Лав III  морао је да почне своју делатност са одбраном Цариграда од Арабљана, 
који су опсели престоницу са копна и мора. Још за време претходне арапске опсаде, 
678 г., битну помоћ опсађенима пружила је смеса барута која је пронађена у Византији, 
такозвана грчка ватра, која је горела и на води. 717—718 г. Лаву III пошло је за руком 
да помоћу грчке ватре спали знатан део арапске флоте, а затим да потуче и остале 
њихове снаге.

Али  избављење  од  страшне  опасности  није  отклањало  преку  потребу  за 
коренитим реформама. Те су потребе били сасвим свесни и сами владајући кругови, 
застрашени  дугим  годинама  анархије  и  територијалним  губицима  Византије.  Успех 
реформаторске делатности Исавриске династије био је условљен и битним променама 
у саставу владајуће класе. У VIII веку крупни световни земљопосед старог типа био је 
готово  сасвим уништен.  Из  сељачке  општине  издвајају  се  нови  земљопоседници — 
властела, или динати, који организују чврста газдинства феудалног типа, заокругљују 
и увећавају своје поседе путем присвајања сељачких и стратиотских парцела. С том 
средином  тесно  је  повезана  и  нова  војничка  аристократија.  Ти  нови  елементи 
владајуће класе гледали су непријатељски на више свештенство и монаштво, који су 
сачували и чак увећали своја земљишна богатства. У VII веку око половине најбољег 
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земљишта било је концентрисано у рукама цркве и манастира. Уз то је манастирски 
земљопосед  био  привилегован.  Цареви  су  дарежљиво  делили  манастирима  повеље 
које  су  их  ослобађале  од  обавеза  и  пореза  (такозвана  екскусија,  која  одговара 
западноевропском имунитету).  Претерани пораст црквено-манастирског земљопоседа 
слабио је државу, лишавао је важних економских извора средстава и нагонио је да 
појачава пореско задуживање световног, између осталог и стратиотског земљопоседа.

Цареви  из  Исавриске  династије,  експоненти  нове  аристократије,  почели  су, 
природно, тражити у области цркве средства за остварење војне и административне 
реформе.  Борба  владе  против  манастирског  земљопоседа  и  привилегија  манастира 
добила је облик  иконоборства — борбе против поштовања икона. Манастири су били 
центри производње икона и извлачили особито велике приходе од хаџилука маса, које 
су ишле на поклоњење особито поштованим иконама. Према томе, едикт цара Лава III 
против поштовања икона био је директан ударац по приходима и моћи манастира.

Влада је за своју иконоборачку политику имала и других разлога. Међу народним 
масама, особито у Малој Азији, на подлози опозиције према постојећем угњетачком 
поретку  била  је  веома  раширена  јерес  павликијанаца,  која  је  претстављала 
модификацију дуалистичког учења манихејаца о владавини зла у материјалном свету. 
Павликијанци су били противници црквеног култа, а напосе поштовања икона. Исто су 
тако и Арабљани, чији су војни успеси чинили на масе снажан утисак, гледали на култ 
икона као на идолопоклонство. Ликвидирајући тај култ, византиска влада, је сматрала 
да тиме чисти цркву од празноверица и тако јача њене позиције у борби с јересима и 
исламом.

Али су монаси ову владину меру дочекали на нож. Они су отпочели бесомучну 
агитацију против Лава III и искористили свој утицај на масе за дизање и организовање 
устанака.  Када  је  влада  изишла  на  крај  са  тим  устанцима,  она  је  приступила 
систематском уништавању манастира:  манастирске су  зграде  претваране у  касарне, 
монаси су под претњом ослепљења или смртне казне натеривани да ступају у брак, 
манастирска  су  земљишта  конфискована.  Манастирска  земљишна и  друга  богатства 
присвојила је војничка аристократија, а један део употребљен је за стварање нових 
стратиотских деоница.

Лав III и његов син и наследник Константин V (741—775 г.) немилосрдно су се 
разрачунавали са монашком опозицијом по источним провинцијама и на Балканском 
Полуострву, али нису били кадри да спрече одметање Рима и других поседа у Италији, 
који су се уосталом само номинално цотчињавали Византији. Римски папа оштро је 
устао против иконоборства, бацио проклетство на иконоборце и искористио прилику да 
ликвидира византиску администрацију у Римском дукату.

Друге реформе царева из Исавриске династије. Тежећи да систематишу старо 
законодавство и  да  га  што више ускладе  с  новим социјалним односима,  цареви  из 
Исавриске  династије  издали  су  »Еклогу  закона«,  кратак  зборник  грађанског  и 
кривичног  права,  који  претставља прерађен  и  упрошћен  »Јустинијанов  кодекс«,  По 
правилу, смртна се казна у новом кодексу замењује телесним казнама и сакаћењем. 
Еклога тежи да учврсти породицу, отежавајући развод брака и забрањујући конкубинат. 
Даље се реформе тичу војске и морнарице, што је нашло свог израза у »Војном закону« 
и »Поморском закону«, које су издали цареви ове династије. Тематско уређење добило 
је коначан облик и било раширено на читаву територију Царства. Напротив, морнарица, 
у  којој  је  постојала  јака  опозиција  према  иконоборачкој  политици,  била  је  бројно 
смањена и ослабљена. То је доцније довело до територијалних губитака на Западу.

Али је војна моћ Византије, опште узевши, јако порасла: постигнути су успеси у 
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борби  са  Арабљанима,  који  су  потиснути  из  Мале  Азије  и  острва  Јегејског  Мора; 
Сицилија и југ Италије одвојени су у црквеном погледу од папе и тешње везани за 
Византију; крупне победе однесене су и над Бугарима; сем тога отежана је могућност 
за њихове нове упаде у европске теме — путем масовног пресељавања павликијанаца 
из Мале Азије у пограничну област Тракију, где су добили војне парцеле земљишта.

Устанак Томе Словена. Византија је у VIII веку постала, опште узевши, снажнији 
и здравији политички организам. Благостање становништва је расло. У престоници и 
другим  крупним  центрима  трговина  и  занатство  достижу  висок  ступањ  процвата. 
Споменик који нам је сачуван из IX века — »Књига епарха« (епарх је нешто налик на 
градоначелника престонице) слика нам организацију занатске производње у Цариграду 
и више него будну контролу владе над делатношћу трговаца и занатлија. Специјални 
чиновници,  који  су потчињени епарху, контролишу цену и квалитет робе, регулишу 
увоз и извоз, врше надзор над трговцима који долазе у град, убирају царине, које су 
државној благајни давале крупне приходе. Та контрола није могла да спречи велико 
оживљење трговачко-занатске делатности у Византији захваљујући општем учвршћењу 
државе.

Али се положај сељака после реформи није побољшао. Порески терет који је на 
њих  падао  чак  је  нешто  повећан.  Битније  је  било  продубљивање  социјалног  и 
економског јаза између ситних сељака и дината. Ови последњи све више потчињавају 
себи сељачка газдинства и појачавају експлоатацију сељака, који у то доба добијају у 
законодавним и  другим споменицима  карактеристичан  назив  убоги.  Од  угњетавања 
особито  су  страдали  словенски  насељеници.  На  почетку  IX  века  они  су  дигли  на 
Пелопонезу устанак. Али покрет сељачких маса достиже свој највећи замах 821—823 г., 
када се излива у моћан устанак под предводништвом Томе Словена. Тома, један од 
војних  команданата  у  Малоазијској  теми,  прогласио  се  за  цара  и,  по  речима 
византиског  летописца,  »дигао  робове  против  господара,  обичне  војнике  против 
њихових старешина«. Разноплеменско становништво Мале Азије и стратиоти пружали 
су  му  подршку,  тим  пре  што  је  он  укинуо  порезе.  Пребацивши  се  у  Тракију  и 
Македонију, Тома је наишао на свестрану помоћ и код Словена. Налазећи се на челу 
бројне војске, састављене од сељака и стратиота, Тома је читаву годину дана држао 
Цариград под опсадом. Влада је тешком муком изишла на крај с тим устанком — само 
захваљујући  помоћи  Бугара.  Тома  је  био  заробљен  и  погубљен  (823  г.);  његови 
приврженици  држали  су  се  понегде  још  до  825  г.,  док  нису  били  разбијени  или 
побијени.45

45 Одељци о иковоборству и реформама Исавриске династије, као и ранији одељак о Византији 
у  VII  веку  и  неке  напомене  о  Земљорадничком  закону,  садрже  извесна  уопштавања  и 
тврђења која немају ослонца у изворима.

Не може се говорити о реформама војске и морнарице под Исавриском династијом на 
основу »Војног закона« и »Поморског закона«, јер је први настао под Лавом VI (886—912), а 
други претставља приватну компилацију из VII или VIII века. Тематско уређење није добило под 
Исавриском династијом коначан облик нити је било већ онда раширено на читаву територију 
царства.  Нема  основа  за  тврђење  да  је  у  морнарици  постојала  јака  опозиција  према 
иконоборској политици. Не само Сицилија и јужна Италија него, што је још важније, и Илирик, 
тј. велики део Балканског Полуострва, био је под Лавом III издвојен из црквене јурисдикције 
Рима и потчињен цариградској патријаршији.

У изворима нема довољно података за тврдњу да су у XIII веку у византиским градовима 
трговина и занатство достигли »висок ступањ процвата«: не може се за то позивати на књигу 
епарха, тим пре што она није из IX, како се то наводи у тексту, него из X века. Исто тако је 
неправилно за приказивање аграрних прилика и социјалних односа у VIII веку користити без 
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Успостављање поштовања  икона. После угушења устанка положај  сељака се 
погоршао. Процес пропадања ситних газдинстава и пораст крупног земљопоседа врши 
се још бржим темпом. Али је страшна акција доњих слојева из 821—825 г. заплашила 
владу. Она је, с једне стране, донекле олакшала порески терет, а с друге — тежила да 
што  пре  ликвидира  расцеп  у  цркви,  изазван  иконоборачком  политиком,  и  да  тако 
учврсти позиције владајуће класе.

Покушаји  успостављања  култа  икона  чињени  су  и  раније  (на  пример,  под 
царицом Ирином, крајем VIII века), али је прекретница у црквеној политици добила* 
под собом чврсто тле тек када је проблем манастирског земљопоседа и привилегија 
престао да интересује војничку аристократију. У IX веку, када је економска и социјална 
моћ монаштва била већ сломљена, а његов утицај  и земљишна богатства прешли у 
знатној мери у руке нове војничке аристократије, иконоборство је тој аристократији 
постало  не  само  непотребно  него  и  штетно,  јер  је  цепало  владајућу  класу  на 
непријатељске  партије.  843  г.  царица  Теодора,  која  је  владала  уместо  свога 
малолетног  сина  Михаила  III  (842—867  г.),  без  икакве  муке  успоставила  је 
»православље«  и  поштовање  икона.  Измирење  владе  и  световне  аристократије  са 
монаштвом учвршћено је жестоким прогонима павликијанаца, чији је знатан део био 
физички истребљен. Многи павликијанци спасли су се бекством у Бугарску, где ће се 
доцније појавити под именом богумила.46

Образовање Првог бугарског царства.  Христијанизација Бугара.  У то време 
између  Дунава  и  планине  Балкан (стара  Мезија)  већ  се  формирала  прва  словенска 
држава на Балканском Полуострву — Бугарска.

Словенска племена коначно су запосела ту територију још у VII  веку. На челу 
сваке племенске јединице (жупе) стајали су код њих жупани, које је бирала родовска 
аристократија. Словени су се бавили земљорадњом и добро познавали разне занате; 
резање у дрвету, архитектура од дрвета, обрада метала јесу занатске гране које, су 
код Словена биле највећма развијене.

Северно  од  њих,  с  оне  стране  Дунава  (у  јужном  углу  данашње  Бесарабије), 
живели су Бугари — племе вероватно туранско-татарског порекла. То су били номади-
сточари, који су по свом начину живота потсећали на Хуне. Њихов вођа, као и код свих 
племена туранско-татарске језичне групе, звао се  каган или  хан. Вођу је окружавала 
војна  родовска  аристократија  (доцније  —  бојари),  која  је  у  то  време поред робова 
вероватно експлоатисала већ и људе зависне од себе — пастире.

679 г. хан бугарске хорде Аспарух задао је пораз Византинцима, чије је поседе 
још  раније  пустошио,  и  принудио  их  да  његовој  хорди  уступе  Мезију,  са  њеним 
словенским становништвом. Пошто су освајачи претстављали знатну мањину и притом 
по  својој  култури  стајали  на  знатно  нижем ступњу  од  Словена,  то  су  се  они  брзо 
претопили  у  њиховој  средини.  Већ  крајем  IX  века  изгубили  су  они  свој  језик  и 
племенске особености.  Томе је  допринела  и  та  околност  што су  словенски  жупани 

икакве  резерве  податке  из  новела  царева  Македонске  династије  X  века.  Да  ли  је  »после 
реформи«  (Исавриске  династије)  порески  терет  »чак  нешто  повећан«,  ми  не  знамо.  Тома 
Словен био је војни вођ у једној од малоазиских тема, а не у »Малоазиској теми«, јер таква 
тема, наравно, није постојала. Требало је ипак поменути да је Томин покрет био уперен и 
против иконоборске политике. /прим. Ред./
46 Павликијанство је несумњиво имало јаког утицаја на богумилство, али се ти покрети не могу 

идентификовати и према томе се не може рећи да су се павликијанци спасли бекством у 
Бугарску (уствари они су били од стране византиске власти пресељени у Тракију), »где ће се 
доцније појавити под именом богумила«. /прим. Ред./
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уврштени у састав бугарске аристократије, међу бојаре, са којима су напоредо добили 
пространа земљишта.  Зависно радно становништво тих земљишта претвара се  мало 
помало у  кметове,  чему је  прилично допринео утицај  византиског поретка.  Тако је 
настала полуварварска, полуфеудална држава, чисто словенска по свом становништву, 
која је само у свом називу — Бугарска — сачувала траг свога порекла, као резултат 
освајања Мезије од стране источног племена Бугара.

Брза  славенизација  Бугара  олакшала  је  бугарским  хановима  присаједињење 
суседних  територија  —  Тракије  и  Македоније.  Словенско  становништво  ових 
византинских провинција у ратовима IX—X века између Византинаца и Бугара увек је 
подржавало Бугаре.  Још почетком IX  века хан Крум однео је  захваљујући томе низ 
победа  над  Византинцима  и  дошао  до  Цариграда.  Један  од  његових  најближих 
наследника,  Борис  (852—-888  г.),  истакнути  политичар,  уместо  борбе  с  Византијом 
више је волео да са њом успостави трајне културне везе — тиме што ће од ње примити 
хришћанство.  Христијанизација  је  имала  за  циљ  и  да  убрза  процес  распадања 
родовских односа и уједно високо уздигне централну власт ханова над бојарима.

Борис се покрстио заједно с већим делом Бугара 864 или 865 г. и у исто време 
узео  титулу  цара.47 Али  је  прилив  грчких  свештеника  у  Бугарску,  који  су  у  земљи 
спроводили  политички  утицај  Византије  и  понекад  претстављали  директне  агенте 
цариградске владе, натерао Бориса да ступи у везе са римским папом, од кога се надао 
да ће добити већу самосталност за бугарску цркву.

Та је околност била један Од најважнијих узрока заоштравања односа између 
цариградског патријарха Фотија и папе Николе I. Дошло је чак до привременог расцепа 
између западне и источне (византиске) цркве. Иако је цар Василије I Македонац свргао 
Фотија са патријаршиског престола, ипак је византиска црква учврстила своје позиције 
у Бугарској,  приставши на важан уступак Борису: у  Бугарској  је постављен посебан 
архиепископ,  који  је  у  византиској  духовној  јерархији  заузео  прво  место  после 
цариградског патријарха.

Ширење хришћанства у Бугарској  изазвало је  код једног  дела бојара,  који  је 
бранио  своје  старинске  привилегије  и  био  непријатељски  расположен  према  јакој 
централној власти, — покушај паганске реакције. Цар Борис свирепо се разрачунао с 
бунтовничким бојарима, погубивши их заједно са женама и децом.

Цар  Симеон.  За  владе  Борисовог  сина  Симеона  (893—927  г.)  Прво  бугарско 
царство достиже кулминацију свог развитка. Симеон, који је васпитаван у Цариграду, 
био је велики поштовалац византиске културе. Ученици Ћирила и Методија, прогнани 
из  Моравске,  нашли  су  на  његовом  двору  уточиште  и  широко  поље  делатности. 
Захваљујући њима у Бугарској се почињу преводити на словенски језик грчке књиге, 
најпре верске а затим и световне садржине. Као преводилац и делом писац био је под 
Симеоном особито познат Јован, егзарх бугарски, који је саставио, поред осталог, и 
дело  »Шестоднев«,  доцније  веома  популарно  у  старој  Русији;  то  је  енциклопедија 
своје врсте, полутеолошког, полусветовног карактера. Појава преводне и оригиналне 
књижевности на словенском језику у Бугарској имала је великог значаја за развитак 
староруске књижевности.

Симеон је водио низ ратова са Византијом, при чему је често долазио до зидова 
Цариграда.  Али  су  се  сви  његови  покушаји  да  заузме  престоницу  завршавали 
неуспехом. Арабљани, са којима је он водио преговоре о подели Византиског царства, 

47 Није тачно да је бугарски кнез Борис узео титулу цара. На ту титулу, коју Борис никада није 
носио, Бугарска полаже право тек под Симеоном. /прим. Ред./
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више су волели да имају посла са ослабљеном Византијом него са моћном Бугарском. 
Срби и Хрвати, који су се покоравали Симеону, често су дизали устанке иза његових 
леђа. Ипак су Симеонови походи осигурали Бугарској потпуну независност од Византије 
и  знатне  територијалне  добитке.  По  миру  из  927  г.,  који  је  закључен  за  владе 
Симеоновог  сина  Петра,  Византија  је  признала  бугарском  »хану«  царску  титулу,  а 
поглавару бугарске цркве — звање патријарха, и обавезала се да ће Бугарској плаћати 
годишњи данак. У састав Бугарске, поред њене основне области око Дунава, ушли су 
Источна Румелија,  готово читава Македонија  и Албанија; српски жупани и хрватски 
банови признавали су себе вазалима бугарског цара.48

Али моћ Бугарске није била дугог века. Византија је успела да помоћу свог злата 
и своје дипломатије најпре ослаби своју опасну супарницу на Балканском Полуострву, а 
затим да јој својим оружјем зада смртни ударац.

Како уздизање Првог бугарског  царства тако и његова пропаст спадају у онај 
период византиске историје који је по владарској династији добио назив »македонско 
доба«.

Македонска  династија.  Оснивач  ове  династије  био  је  Василије  I,  пореклом 
македонски сељак, који је себи прокрчио пут до престола убиством свога заштитника 
Михаила III. Он је укинуо све реформе исавриских царева-иконобораца и успоставио 
Јустинијаnове законе. Револуционарна секта павликијанаца била је коначно уништена. 
Монаштво  се  поново  почело  уздизати  и  награђено  је  за  претрпљену  материјалну  и 
моралну  штету  земљишним  поклонима,  екскусијама  и  оснивањем  десетина  нових 
манастира.  Василијев  наследник  Лав  VI  (886—912  г.)  уништио  је  последње  остатке 
градске  самоуправе  —  избор  муниципалних  власти,  значај  градских  дема49.  Уместо 
укинуте  »Еклоге« исавриских царева објављен је нов законски зборних  »Василике«. 
»Василике«  су  озакоњавале  кметство  и  створиле  динатима  широку  могућност  за 
присвајање  сељачких  земљишта  и  претварање  слободних  сељака  у  парике.  У  исто 
време ванредно је  појачан бирократски  апарат  Царства,  повећан је  број  чиновника 
централне  и  локалне  управе,  који  су  строго  подељени  на  рангове  по  чиновима  и 
дужностима. Изнад те чиновничке јерархије уздизао се раскошни царски двор. Ствара 
се у свим својим финесама сложени дворски церемонијал, који је живописно приказан 
у спису цара Константина Порфирогенита (X век) »O церемонијама«. Гомила дворана и 
великодостојника  која  окружује  цара  показује  народној  маси  пример  деификовања 
врховне власти: пред царем се пада ничице, дотиче се лицем земља, целивају му се 
ноге итд. Да би фрапирао уобразиљу народа и страних посланика, свака царева појава 
заодева се свечаном велелепношћу, која потсећа на позоришну претставу или свечану 

48 Са Арабљанима (у Африци) Симеон није могао да роди преговоре о  подели Византиског 
царства него само о војном савезу против Византије.

Није  тачно  да  су  се  Срби  и  Хрвати  покоравали  Симеону,  дижући  само против  њега 
устанке. У Србији су се борили утицаји Бугарске и Византије, док Симеон није прегазио 
Бугарску 924 г. Хрватска је била ван његовог утицаја, а Симеонов упад у Хрватску 926 г. 
завршио  се  његовим  поразом.  Нису  српски  жупани  и  хрватски  банови  признавали  себе 
вазалима  бугарског  цара  ни  после  Симеонове  смрти  927  г.  С  друге  стране,  нису  тек 
Симеонови походи осигурали Бугарској потпуну независност од Византије, јер је Бугарска 
одувек била потпуно независна од Византије. /прим. Ред./

49 Лав VI је укинуо остатке градске самоуправе (као и прерогативе сената), али не и »значај 
градских дема«, о којима Лавово законодавство уопште не говори, а чији је значај нестао 
много  раније.  Уопште,  законодавство  првих  царева  Македонске  династије  приказано  је 
шематички, веома сумарно, а у извесним појединостима и нетачно. /прим. Ред./
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црквену церемонију.
И поред приметне стагнације државне власти и коначне победе формализма и 

конвенционалности у друштвеном, политичком и верском животу, Византија је ипак под 
царевима  из  Македонске  династије  и  даље  чувала  своје  економске  позиције  у 
средњовековном  свету.  Цариград  и  даље  остаје  центар  светске  трговине,  град 
легендарних  богатстава.  Поред  њега  Солун  и  Трапезунт  одржавају  помоћу  својих 
међународних сајмова трговачку хегемонију Византије на Црном и Средоземном Мору. 
Трговачке  везе  византиских  трговаца  у  то  се  време  чак  проширују,  захваљујући 
увлачењу у трговачки промет Јужних и Источних Словена. За Бугарску,  на  пример, 
трговина с Византијом стиче толики животно важан значај да је 893 г. бугарски цар 
Симеон повео против Византије рат због препрека које је цариградска влада чинила 
византиско-бугарској  трговини.  Велики  значај  стичу  и  трговачке  везе  с  руским 
Словенима, које су одржаване преко великог воденог пута »од Варјага до Грка«.

Спољна политика царева Македонске династије: Византија и Кијевска Русија. 
Са народом »Рус«, по сведочанству патријарха Фотија, Византија је први пут дошла у 
близак додир још 860 г., када су Руси напали на Цариград. У X веку како непријатељски 
тако и  мирољубиви односи са  Русијом добијају  за  Византију  велики значај.  Походи 
Олега  (907  г.)  и  Игора  (941  г.)  на  Цариград  имали  су  за  последицу  потписивање 
трговачких уговора, које су наши летописи сачували. У накнаду за разне трговачке 
повластице дате руским кнежевима, ови су се обавезивали да ће византиском цару 
пружити војну помоћ, за коју је Византија била веома заинтересована н којом се, као 
што знамо, често широко користила. С друге стране, византиски утицај на Русију био је 
крајем X века толико јак да је кијевски кнез Владимир примио крштење од Византије, 
ородио се са царем Василијем II и дозволио грчком свештенству да организује руску 
цркву,  на  челу  са  кијевским  митрополитом,  који  је  био  потчињен  цариградском 
патријарху (988 г.). Христијанизација Русије од стране грчког свештенства прикључила 
је  Кијевску  Русију  високој  византиској  култури  и  ставила  известан  печат  на  даљу 
историју Русије.

Савез с руским кнежевима био је Византији животно потребан у првом реду као 
противтежа све већој моћи Бугарске. И доиста, уз помоћ тог савеза Византија је успела 
да Бугарској зада јак ударац, који је доцније ванредно олакшао коначан војни пораз 
Првог бугарског царства.

Пад  Првог  бугарског  царства.  Тај  пораз  био  је  припремљен  пре  свега 
унутрашњим међусобицама у самој Бугарској, које су почеле још за владе Симеоновог 
сина Петра. Ванредно јачање царске власти за владе двају претходних царева имало је 
за  последицу  слабљење  политичке  улоге  бојара.  Да  би  држали  на  узди  феудалну 
аристократију,  бугарски  се  цареви  нису  ограничавали  само  на  погубљења 
незадовољника,  већ  су  и  покушавали  да  нађу  ослонца  у  народним масама.  Они  су 
напосе  штитили павликијанце  и  народну  секту  богумила,50 која  је  поникла  на  бази 
павликијанске јереси и која се енергично противила феудалној експлоатацији. Све је 
то изазивало опозицију бојара према царској власти. Та опозиција испрва се борила 
под  заставом  борбе  »националне«  бојарске  партије  против  византиске  свемоћи  на 
двору и у цркви.

Бојарин  Шишман,  који  је  стајао  на  челу  те  опозиције,  дигао  је  против  цара 

50 Тврдња да су бугарски владари Борис и Симеон подржавали павликијанце и богумиле нема 
основа, тим пре што се богумилство појавило у Бугарској, према сачуваним подацима, тек за 
време Симеоновог наследника, цара Петра. /прим. Ред./
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устанак,  после  кога  су  западна  Бугарска,  источна  Србија  и  Македонија  образовале 
самосталну феудалну државу (968 г.). Под Петровом влашћу остала је само Дунавска 
Бугарска и Тракија. Паралелно с политичким распадањем Бугарске и доприносећи том 
распадању, избијали су устанци сељака претвараних у кметове, који су и у Бугарској 
носили византиски назив парици.

Византиски  цар  Нићифор  Фока  изабрао  је  управо  тај  моменат,  критичан  за 
Бугарску,  да  јој  зада  ударац  уз  помоћ  кијевског  кнеза  Свјатослава,  коме  је  за 
организовање похода послата из Цариграда за оно време огромна сума од 1500 литара 
злата. Али његов први поход, у 968 г., није довео до резултата. Вест о нападу Печенега 
на  Кијев  натерала је  руског  кнеза да се  врати кући.  969  г.,  после  Петрове смрти, 
Свјатослав је предузео и други поход, овог пута не више као најамник Византије већ по 
сопственој иницијативи, с циљем да освоји Бугарску, где је одлучио да се учврсти. 
Пошто  је  потукао  Бугаре  и  заробио  њиховог  цара  Бориса  II,  Свјатослав  је  прешао 
планину Балкан, заузео Филипопољ и кренуо даље на престоницу Византије.

У то време у Византији се дешава нови дворски преврат. Јован Цимискије, који 
се  налазио  на  челу  једне  од  византиских  војски,  убио  је  цара  Нићифора  Фоку  и 
прогласио се за цара. Затим је код Једрена пружио отпор Свјатославу,51 који је био 
принуђен да се  врати у источну Бугарску, а  затим и да потпуно напусти Балканско 
Полуострво (971 г.). После тога источна је Бугарска припојена Византиском царству.

Западна Бугарска, у којој је Шишмана наследио његов син Самуило (977—986 г.), 
неко је време још задржала своју независност. Али је 996 г. цар Василије II, који је због 
свога  свирепог  обрачуна  с  Бугарима  добио  назив  Бугароубица,  поново  кренуо  у 
офанзиву на Бугарско царство. 1018 г. отпор Бугара био је коначно сломљен; њихова 
земља је  освојена  и  опустошена;  хиљаде Бугара  исељене су  у  Јерменију.  Судбину 
западне Бугарске доживеле су и земље Срба.52

После  тога  се  Бугарска  неких  170  година  (1018—1187  г.)  налазила  под 
византиским јармом. Земља је била преплављена византиским чиновницима; процес 
претварања сељака у кметове и пљачкања народннх маса кренуо је бржим темпом. Тек 
је  у  другој  половини  XII  века  опадање  Византије  омогућило  препород  Бугарске  и 
постанак Другог бугарског царства.

Војни  успеси  царева  Македонске  династије  на  Истоку. У  доба  Македонске 
династије Византија креће и у енергичну офанзиву на Арабљане. Слабљење Багдадског 
калифата, који се распао на низ феудалних поседа — емирата (види главу XII), олакшао 
је  успех  византиском  оружју.  Најпре  су  византиске  границе  у  Малој  Азији  знатно 
померене на исток, затим је, у другој половини X века, одузет Арабљанима један део 
Месопотамије,  Сирије  и  Јерменије.  Особито су  велики били успеси цара Нићифора 
Фоке у  борби са  Арабљанима;  у  његовим трупама  било је  мноштво Руса,  Јермена, 
Грузинаца, Печенега итд. У његове руке прешли  су  острво Кипар, најважнији центар 

51 Споменут  је  отпор  који  је  Цимискије  пружио  Свјатославу  код  Једрена,  а  није  поменута 
чувена опсада Силистрије, која је одлучила борбу. /прим. Ред./

52 Погрешно је приказана историја Самуиловог македонског царства, које се не може сматрати 
као бугарско царство, односно као наставак хипотетичне »3ападне Бугарске«, која је тобоже 
још  за  живота  цара  Петра  одвојена  од  његовог  царства.  Оснивач  тог  царства  није  био 
бојарин Шишман, како се то тврди у тексту на основу теорије Дринова, која је у науци већ 
одавно одбачена, већ Самуило, један од »комитопула«, тј. синова кнеза Николе. У тексту се 
Самуило наводи као син и наследник Шишманов, а као време Самуилове владе наводе се 
године 977—986, док је Самуило, као што је познато, умро тек 1014 г. /прим. Ред./
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Сирије Антиохија и низ других градова.53 Мање су успешно текле ствари на Западу, где 
је била коначно изгубљена Сицилија, коју су освојили Арабљани, као и неки поседи у 
јужној Италији.

Опште  узевши,  спољна  политика  македонских  царева  оставља  утисак  велике 
снаге  и  одлучности  у  постизању циља.  Чести дворски  преврати  у  то  доба,  убиства 
царева, војне буне и народни устанци нису прекидали упорну и систематску борбу тих 
царева за проширење граница и за повратак изгубљених територија.

Завршетак процеса феудализације. Али су под покривачем успеха и спољашње 
моћи сазревали  у  Византији  елементи  распадања  и  опадања.  Вршио се  брз  процес 
прождирања ситног земљопоседа од стране крупног и нестајања слободног сељаштва.

Сада је тај процес захватио не само газдинства »убогих« и слободне сељачке 
општине, које су се још понегде сачувале, него и земљишне деонице стратиота. По 
сваку цену, користећи се упропашћавањем сељака од стране чиновника, елементарним 
несрећама  итд.,  а  често  примењујући  и  директно  насиље,  натеривали  су  динати 
сељаке  да  им  предају  своје  парцеле,  поробљавали  их  и  оптерећивали  све  већим 
дажбинама. Крупни земљопоседници, који су у исто време били и војне старешине 
(»архонти«)  стратиота,  на  исти су  начин упропашћавали стратиоте и  стављали их у 
кметовску зависност од себе. Тако су образована огромна земљишна имања Комнинâ, 
Анђелâ, Кантакузенâ и других крупних феудалних породица.

У  X—XI  веку  брзо  расте  и  манастирски  земљопосед,  повећава  се  број 
манастирских екскусија, под чијом су заштитом монаси не само пљачкали сељаке него 
се  и  бавили  трговином  без  плаћања  царина  и  зеленаштвом,  на  штету  државних 
финансија и трговаца по градовима.

Цареви  су  често  иступали  против  обеземљивања  и  покмећивања  сељака  и 
стратиота, издајући едикте у којима се нису устезали да жигошу пљачкаштво дината и 
манастира. Роман Лакапен је прописао да се »убогима« врате земљишта која су од њих 
купљена  за  време  глади;  Константин  VII  је  прогласио  стратиотске  деонице  за 
неотуђиве; Нићифор Фока је покушавао да заустави пораст манастирског земљопоседа 
и забранио је оснивање нових манастира; Василије II је издао закон о алеленгију, по 
коме су динати били дужни да плаћају порез за »убоге« у случају да га ови не могу 
плаћати.  Али  сви  ти  закони  и  наредбе,  изазвани  страхом  централне  власти  да  ће 
изгубити главне пореске обвезнике и војне контингенте, или се нису извршавали, или 
су их сами цареви укидали под притиском цркве и световне аристократије. Ниједан од 
царских  закона  није  постигао  свој  циљ  и  није  спасао  класу  ситних  слободних 
земљопоседника, која је брзо нестајала.

Шта више, у XI веку сама влада као да завршава процес потчињавања читавог 
сељаштва феудалној аристократији — увођењем система дељења пронија, земљишних 
поклона, који имају исти значај као и западно-европске бенефиције. Притом је динат 
који добије феудални посед — пронију — стицао власт сениора над дотле слободним 
сељаштвом које је настањено на том поседу. У пронију су даване и земље које су 
припадале сељачкој општини; ова се притом делила на више делова и према томе је 
престала  да  постоји.  Систем  пронија,  који  је  повећао  број  дината,  убрзао  је 
ликвидацију последњих остатака сељачког земљопоседа.

Византија  у  XI  веку.  Резултати  такве  политике  последњих  цретставника 
Македонске династије показали су се још у том истом XI веку. После смрти Василије II 
(1025 г.) Царство је морало да на свим фронтовима пређе из офанзиве у дефанзиву. У 

53 У доба Нићифора Фоке Византија је повратила не само Кипар него и Крит. /прим. Ред./
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Бугарској  је  избио  јак  устанак,  који  је  угушен  тешком муком (1040  г.).54 Печенези 
прелазе  Дунав,  пустоше читаву  Тракију  све до Једрена,  задају  пораз  трупама  цара 
Константина Мономаха и приморавају Византију да од њих купи мир по цену плаћања 
данка и уступања земљишта (1043 г.).55 На источним границама појављује се нов опасан 
непријатељ  —  Турци-Селџуци,  који  после  освајања  Багдада  1055  г.  нападају  на 
византиске поседе у Сирији, Месопотамији, Малој Азији и Јерменији, систематски их 
упропашћују, а затим освајају, потискују Византинце ка мору. На Западу се положај 
Византије погоршао у вези са коначним расцепом између римске и цариградске цркве. 
Папа Лав IX и цариградски патријарх Михаило Керуларије бацили су један на другог 
анатему и узајамно прогласили за јеретике све који признају духовну власт противне 
стране.  Тај  је  догађај  познат  под  називом  расцеп  цркава на  римокатоличку  и 
грчкоправославну (1054 г.). Расцеп цркава лишио је Византију подршке папске столице 
у борби с Норманима, који управо у то време освајају читав југ Италије, а затим почињу 
офанзивне  операције  и  против  византиских  поседа  на  Балканском  Полуострву, 
доводећи у опасност и сам Цариград.

Последњи  цареви  Македонске  династије,  немајући  поверења  у  војну 
аристократију, која је против њих дизала честе устанке, тежили су да умање значај 
виших војних  кругова  и  у  вези  са  тим систематски  смањивали размере  византиске 
војске и средства на њено издржавање. Пресудан утицај у држави стекли су за неко 
време претставници вишег чиновништва. Војно-феудална аристократија, која је била 
особито  јака  у  малоазиским  темама,  одговорила  је  на  ту  прекретницу  у  политици 
централне власти моћним устанком 1057 г. Одневши победу над владиним трупама, она 
је прогласила једног од најкрупнијих малоазиских феудалаца, Исака Комнина, за цара. 
С тим устанком почиње ново раздобље анархије, које је још виш ослабило Византију у 
војном  погледу.  1071  г.  цар  Роман IV  Диоген претрпео  је  потпун пораз  од  Турака-
Селџука код Манцикерта и сам допао заробљеништва. Исте године Нормани су освојили 
последње упориште Византинаца у јужној Италији — град Бари. Анархија у Византији 
завршила се тек ступањем на престо Алексија Комнина (1081 г.), претставника војно-
феудалне аристократије, који је основао нову династију Комнина (1081—1185 г.); под 
том династијом утицај бирократије био је за дуже времена сломљен. Под Комнинима 
историја  Визаитије  тесно  се  преплиће  са  историјом  крсташких  ратова  и  биће 
размотрена у одговарајућим главама другог дела (види главе XV и XVI).

Византиска  култура.  Територију  Византије  настањивало  је  преко  двадесет 
народа, од којих је готово сваки имао своју оригиналну културу, чији кореви залазе у 
дубоку старину. Поред Грка, учествовали су у стварању византиске културе Египћани, 
Сирци, народи Закавказја, особито Јермени, народи на Криму, као и Словени, веома 
бројни  у  Византиском  царству.  Византиски  цареви,  војсковође,  научници,  писци, 
уметници,  архитекте  и  црквени  делатници  водили  су  порекло  из  најразноврснијих 
етничких група становништва Византије.

Сложени  карактер  византиске  културе,  у  којој  су  се  укрштали  многобројни 
утицаји, запажа се у првом реду на уметничким делима и занатским израђевинама. 
Тако  храм  св.  Софије,  који  је  подигнут  под  Јустинијаном  по  плановима  двају 
малоазиских  архитеката  —  Исидора  из  Милета  и  Антемија  из  Тралеса,  претставља 
својеврсну комбинацију  плана западне базилике са  источним типом конструкције  — 
54 Устанак против византиске власти из 1040 г. није избио у Бугарској, већ је обухватио већи 

део балканских Словена, а до најјачег изражаја дошао је у Македонији. /прим. Ред./
55 Печенези су први пут у већим масама провалили на Балканско Полуострво не 1043 него 1048 

г. /прим. Ред./
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грандиозном куполом. У текућем орнаменту фризова, у разнобојним мозаицима, којима 
су  украшени  горњи делови  храма,  такође  се  запажа  стапање  источних  и  западних 
античких мотива.

Ако узмемо примере византиских шарених свилених тканина, у мотивима шара 
открићемо иранске, индиске и друге источне утицаје (стилизовани слонови, лавови, 
хералдички  поређане  птице),  док  се  у  техничком  погледу  може  пратити  директан 
наставак  античких  традиција.  Византиске  јувелирске  израђевине,  које  се  често 
одликују великим уметничким укусом, такође одражавају утицај  античке уметности, 
приказујући поред верско-хришћанских сижеа и сцене из античке митологије.

Ако пређемо на духовну културу Византије, и ту ћемо видети, с једне стране, 
постојање  разноврсних  утицаја  који  се  укрштају,  а  с  друге  —  непрекинуту  античку 
традицију. За разлику од Запада, у Византији се никад није престајало са читањем и 
проучавањем  старогрчких  научника,  филозофа,  историчара  и  песника.  Последњи 
центар паганске филозофске мисли — Атинска велика школа — постојао је овде до 529 
г.,  када  је  Јустинијан  затворио  школу,  тј.  знатно  доцније  од  западних  центара 
образованости.  Проучавање  римског  права  по  школама  Александрије,  Бејрута, 
Цариграда  никад  није  прекидано.  У  тим  градовима  ниче  на  бази  правничког  и 
филозофског  образовања нека  врста  универзитета,  од  којих  је  највећи  глас  стекао 
Цариградски универзитет. По статусу који је за њега утврђен на основу царског едикта 
из 425 г., универзитет је имао 31 професора, који су предавали реторику, граматику, 
филозофију и правне науке.

У VIII веку, у вези са иконоборством и реформаторском делатношћу царева из 
Исавриске династије, световна научна мисао и световна књижевност одлазе у позадину 
пред  теолошким  делима.  У  то  време  пада  књижевна  делатност  двојице  стубова 
поштовања икона — Јована Дамаскина и  Теодора Студите. Први је у своме »Извору 
знања«  први  пут  систематисао  догме  хришћанства,  а  други  је  за  собом  оставио 
мноштво  писама  и  расправа  теолошке  садржине.  У  IX  веку  поново  се  буди 
интересовање за световну и особито античку књижевност. То је интересовање добило 
најјаснијег  израза  у  делатности  патријарха  Фотија,  писца  »Мириобиблиона« — 
опширне  збирке  извода  из  прочитаних  књига  и  мишљења  о  њима.  То  је  један  од 
најзанимљивијих примера византиске књижевне критике, која је обухватила неколико 
стотина, махом античких дела. У исто време Фотијево дело сведочи о компилативном, 
нетворачком  карактеру  византиске  научне  мисли  у  IX  веку.  Иста  је  црта 
карактеристична  и  за  дела  X  века  —  опширне  енциклопедије  (пољопривредну  и 
историску),  састављене  по  налогу  цара  Константина  VII  Порфирогенита  путем 
компилације античког научног наслеђа; историско-филолошки речник Свиде и многа 
друга  дела.  Уосталом,  сам  цар  Константин  VII  написао  је  расправе  »О  управљању 
државом« и »О церемонијама византиског двора«, које пружају драгоцене податке о 
животу тога доба, као и низ важних историско-географских вести, између осталог и о 
руским земљама.

У XI  веку најизразитија фигура византиског ученог света јесте  Михаило Псел, 
правник,  филозоф,  филолог,  историчар  и  песник,  који  је  поред  широког 
енциклопедиског  карактера  свог  образовања  имао  и  таленат  ласкавца-удворице  и 
интриганта.

Док  у  области  филозофске  и  научне  мисли  Византија  није  отишла  даље  од 
савлађивања и коментарисања научног наслеђа античког света, дотле је она у области 
аналистике дала много оригиналних дела. Почев од  Зосима у  V веку,  Прокопија из 
Цезареје и Теофилакта Симокате у VI веку, кроз низ доцнијих столећа — протеже се 
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непрекидна  нит  »историја«  и  »хроника«,  посвећених  било  влади  појединих  царева, 
било излагању историске судбине читавог људског рода, »од потопа« па до времена у 
коме  је  писац  живео.  Неке  од  тих  хроника,  на  пример,  Јована  Малале,  Георгија 
Хамартола и других, извршиле су снажан утицај и на руску аналистику.

Својеврстан  споменик  византиског  књижевног  стварања  претстављају  и 
безбројна  житија  светаца,  која  су  за  данашњег  историчара  драгоцена  због  обиља 
детаља из живота и историских података, расутих по тим житијама. Тај род византиске 
књижевности још је шире продро у Русију неголи историографија и постао омиљена 
лектира руских читалаца, извршивши снажан утицај на стару руску књижевност.

Лепа  књижевност  заузима  у  културном наслеђу  Византије  релативно  скромно 
место. По својој тематици и форми она је најпре била везана за античку књижевност, а 
доцније  у њој  преовлађују  црквени утицаји.  Најбољи пример византиског световног 
романа претставља »Легенда о Дигенису Акрити«, која по свом карактеру потсећа на 
дела западно-европског феудалног епа (»Песма о Ролану«, »Сид« итд.).  »Легенда о 
Дигенису«  уживала  је  велику  популарност  у  Русији,  о  чему  сведочи  низ  сачуваних 
руских рукописа тог дела. Из Византије су у Русију долазиле и многобројне збирке 
пословица, изрека, мисли »црквених отаца«, које су познате под насловима »Цвеће«, 
»Пчеле« итд.

Насупрот феудалној култури раног западног Средњег века, византиска култура 
никад није била искључиво црквена. Напротив, световни су елементи у њој понекад 
преовлађивали. Исто су тако византиска школа, па дакле и образованост друштва, били 
мање зависни  од цркве  него на  Западу.  Зато  се  продирање византиских  културних 
утицаја у Русију, иако се вршило под заставом хришћанства и црквене изградње, могло 
у своје време показати плодоносним и за развитак руске световне културе.
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XII. АРАБЉАНИ (ОД VI ДО XI ВЕКА)

Природа Арабије.  Основну територију коју су Арабљани првобитно насељавали 
чинили  су  полуострво  Арабија  и  суседне  степске  и  полупустињске  области 
Месопотамије,  Сирије  и  источног  Египта.  Источне  обале  тог  полуострва  запљускује 
Персиски Залив, јужне — Индиски Океан, а западне — Црвено Море; са севера оно се 
граничи Сириском Пустињом. По својим димензијама Арабија је највеће полуострво на 
земљиној карти, износећи отприлике колико једна четвртина Европе. Преко западне 
области полуострва — Хеџас — протеже се планински ланац,  који одваја централни 
плато полуострва Неџд од Тихама, низиске обале Црвеног Мора.

Безводан и тешко проходан простор заузима највише једну трећину Арабије. То 
је пре свега тек недавно испитана пустиња Руб-ел-Хали, која лежи на јужном делу 
полуострва. Чак се и најодважнији водичи каравана камила ретко усуђују да дубље 
залазе у њене безводне пределе, прекривене живим песком. Пустиње Дахна и Нефуд 
потпуно су проходне, и кад има воденог талога, могу служити као пашњаци у пролеће и 
на  почетку  лета.  Имати  с  пролећа  макар  комадић  пашњака  у  Нефуду  претставља 
животну жељу веома многих арапских номада-сточара.

Већи део површине Арабије претставља степе, обрасле травом и шипражјем; оне 
имају подземне воде, које Арабљани умеју да откривају. Вода се без неког нарочитог 
труда добија копањем бунара. Али стање биљног покривача арабиских степа не зависи 
од подземних вода већ од киша, које падају у виду тропских пљускова зими и почетком 
пролећа.  Периоди  суше,  који  често  трају  по  3—4  године  узастопце,  праћени  су 
потпуним исцрпљењем пашњака и доносе небројене невоље људима и животињама. 
Тамо  где  кише  падају  уз  извесну  периодичност  (у  Јемену,  делом  у  Оману), 
становништво се одвајкад бави земљорадњом. На местима где подземне воде избијају 
на површину образују се оазе, са шумарцима урминих палми. Али у Арабији нема ни 
река ни слатководних језера.  Бурне и силовите бујице,  које  се  образују  у  периоду 
киша, брзо пресахњују, и ниједна од њих није пловна.

Арабија лежи у тропском и суптропском климатском појасу. У исто време, на 
неким местима температура ноћу пада на нулу и испод ње. У Јемену снег пада скоро 
сваке  године.  У  преисламској  арапској  поезији  сачували  су  се  ликови  витеза  који 
бацају у угашену ватру лук и стреле, да се спасу од мучне хладноће.

Привреда  и  друштвено  уређење  Арабљана. Огромна  већина  становника 
Арабије,  такозвани  бедуини,  бави  се  номадским  сточарством.  Брзо  исцрпљивање 
пашњака нагони сточаре да са својим стадима лутају с места на место у потрази за 
храном и да се држе ближе извора и оаза. Због сталног недостатка хране и честог 
отсуства  воде,  најраширенија  животиња,  типична  за  арабиске  полупустиње,  јесте 
камила. Ова јака, веома издржљива и крајње доброћудна животиња, али која у исто 
време може да понесе велики терет и да брзо иде, храни се и бодљикавим пустињским 
биљкама и може живети без воде по 25 дана зими и 5 дана лети; камила утољује жеђ 
прљавом и горком водом, а понекад и просто смрдљивим блатом, извученим са дна 
пресушеног бунара. Камила је верни сапутник бедуииа, арабиског сточара-скитача; она 
га снабдева млеком и месом, који поред урми претстављају главну храну становника 
Арабије; камиља кожа служи за израду обуће и амова; од вуне се израђују тканине и 
материјал за шаторе. Поред камиле Арабљани гаје овце и делом козе, као и коње; али 
се на коња, у поређењу с камилом, ретко наилазило у Арабији, јер се он могао гајити 
на врло малом броју места; свако није ни могао да држи ту ћудљиву животињу, коју 
треба  хранити  одабраним јечмом,  а  што  је  главно  —  појити  неколико  пута  дневно 
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чистом, бистром водом.
Поред  бедуина-сточара,  који  су  у  V—VI  веку  чинили  већину  становништва 

Арабије, наилазило се у свим областима полуострва и на стално и упола настањене 
земљораднике великих и малих оаза, који су били расути по читавом полуострву и 
претстављали  оазе  у  пространству  запоседнутом  номадима.  У  Арабији  су  постојале 
читаве велике земљорадничке области, са цветним градовима, чије је становништво 
још  у  I  миленију  пре  н.  е.  достигло  висок  ступањ  производње,  ступило  у  стадиј 
цивилизације  и вршило живу размену са суседним земљама. То пре свега  важи за 
Јемен, који је у грчко-римској географији био познат под именом »Срећна Арабија«. У 
тој планинској области на југозападу Арабије, на бази добро организованог система 
вештачког наводњавања одавно се развила земљорадња и никли су богати градови, 
чије је становништво водило уносну трговину домаћим мирисним смолама (тамјан) и 
стицало велике зараде на посредничкој трговини између Индије, Абисиније и земаља 
на Средоземном Мору. Минејска, Сабејска и Химаритска (Гомеритска) краљевина, које 
су поступно смениле једна другу на територији јужне Арабије, уживале су код античких 
народа  славу  легендарно  богатих  и  високо  културних  држава;  њихове  трговачке 
колоније  биле  су  расуте  по западној  и  северној  Арабији,  поникавши још у  дубокој 
старини на трговачким путевима који спајају јужну Арабију са Сиријом, Палестином, 
Вавилоном и Египтом. Али је у IV—V веку јужна Арабија већ доспела у стање потпуног 
опадања:  градови  су  се  претворили  у  рушевине,  уређења  за  наводњавање  су 
пропадала, а знатан део становништва преселио се на север. Јужноарапски натписи и 
други  писани  споменици,  који  су  написани  посебним  писмом,  били  су  потпуно 
неразумљиви Арабљанима V—VI века. Али је Јемен и даље био земљорадничка земља, 
захваљујући  периодичним  кишама.  Друга  земљорадничка  област  —  Јемама,  која  је 
имала велики економски значај у Арабији V—VI века, лежала је у југоисточном делу 
Неџда.  Ту  је  стално  настањено  становништво  гајило  житарице  и  урмине  палме, 
заливајући своја поља водом добијеном путем копања бунара.

Према томе, у Арабији VI века развијале су се две главне гране производње: 
номадско сточарство и земљорадња. На то је скренуо пажњу још Маркс, који је у овом 
писму  Енгелсу  од  1  јуна  1853  г.  писао:  »Код  свих  источних  народа  може  се... 
констатовати  општи  узајамни  однос  између  сталне  настањености  једног  дела  тих 
племена и номадства другог дела, које и даље траје«.56

Како номади, тако и стално насељено становништво Арабије V—VI века живели су 
у условима првобитне заједнице, уједињени у родове и племена по обележју крвног 
сродства. Свако се племе делило на више родова и заузимало територију наслеђену од 
старина, која је  обухватала хиљаде квадратних километара и на којој је оно имало 
своја станишта, зимске и летње пашњаке. Свако племе (а понекад и велики род широко 
настањеног  племена)  претстављало  је  потпуно  самосталну  организацију,  чији  су 
чланови  стајали  између  себе  у  крвном  сродству.  Сматрајући  себе  за  потомке 
заједничког претка, сви чланови једног рода и племена називали су се браћом и сви 
скупа сматрали себе за синове свога митског родоначелника; отуда називи племена као 
што су Бену-бекр (синови Бекра), Бену-таглиб и др.; нека племена носила су женске 
називе, именујући се синовима те и те жене, што претставља остатак матријархата. 
Понекад је назив племена долазио од тотемске животиње, као на пример Бену-асад — 
синови лава, Бену-салаб — синови лисице и др.

Сви су чланови једног рода обично живели заједно, намештајући своје шаторе од 

56  Маркс и Енгелс, Дела, т. XXI, стр. 488.
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камиље вуне недалеко од извора или у суседству какве оазе. У сваком шатору живела 
је породица, којој је на челу стајао отац; он је био господар шатора. Одрасли син, 
пошто ступи у брак, остављао је по правилу свој шатор и постајао старешином засебне 
породице.  Арапска  је  породица  у  VI  веку  била  патријархална,  иако  су  се  остаци 
матријархата, као и неки други реликти групног брака, запажали у свим племенима: 
наиме, наилазило се (премда ретко) на породице у којима доминантна улога и право 
развода брака нису припадали мужу већ жени; у низу племена још су трајали сасвим 
јасни трагови полиандрије. Установа крвне освете владала је како у степама тако и у 
оазама,  јер  је  она  при  отсуству  државне  власти  и  њених установа  за  самоодбрану 
чланова  рода  и  племена,  служила  као  једина  гаранција  за  безбедност  људи  и 
неприкосновеност имовине.

Ипак је арапско друштво тог периода носило на себи сигурне знаке већ далеко 
поодмаклог процеса распадања поретка првобитне заједнице. Имовинска и социјална 
једнакост  у  арапским  племенима  постојала  је  само  у  облику  прилично  нејасних 
успомена.  У  сваком  племену  већ  се  издвајала  родовска  аристократија,  која  је 
поседовала велика стада стоке и тежила да себи присвоји најбоље парцеле пашњака. 
Али је најважнији и најјаснији знак распадања родовских веза и разлагања поретка 
првобитне заједнице претстављало постојање ропства и за њега везане експлоатације. 
Робовласници су били првенствено родовске аристократе, које су експлоатисале рад 
страних  (поглавито  афричких)  робова  као  пастира.  Поседовање  робова  пружало  је 
родовској аристократији огромна преимућства. У исто време, могућност експлоатације, 
родовског рада потстицала је аристократију да повећава број грла својих стада и осваја 
простране  пашњаке.  То  је  доводило  до  пораста  противречности  између  родовске 
аристократије  и  основне  масе  сточара,  међу  којима  расте  број  малоимућних  и 
неимућних.  Ови  последњи  отпочињу  борбу  против  робовласничке  аристократије, 
одводећи њену стоку,  нападајући  на шаторе  вођа —  сејидâ,  шеикâ —  са  циљем да 
опљачкају њихову имовину, а понекад и да их убију.

Ове економске и социјалне противречности биле су за арапска племена нарочито 
осетне с тог разлога што је у Арабији у VI веку избила криза. Она је била изазвана 
релативном  пренасељеношћу,  јер  Арабљани  нису  могли  да  повећавају  територије 
пашњака,  што  је  захтевало  пораст  броја  људи  и  стоке.  Ограничени  са  три  стране 
морем, а са четврте границама Византије и Ирана, Арабљани су се нашли у тешком 
економском  положају.  Економска  се  криза  развила  и  прешла  у  социјалну  кризу, 
убрзавајући  распадање  родовских  односа  и  заоштравајући  противречности  између 
родовске аристократије и масе номада у сваком поједином племену.

Лишени могућности да се слободно расељавају на ширу територију, ван граница 
свога завичајног полуострва, Арабљани су се нашли пред преком потребом да силом 
пробију  византиску  и  иранску  границу,  да  би  овладали  новим  областима.  Процес 
образовања класа, који је у Арабији почео у V—VI веку, довео је до стварања арапске 
државе. Почели су се образовати савези племена, што је претстављало непосредан 
предуслов за уједињење читаве Арабије. У идеолошкој области тежња Арабљана за 
уједињењем  нашла  је  свог  одраза  у  учењу  ханифâ.  Ханифе,  које  су  се  у  VI  веку 
појавиле у читавом низу арапских племена, одлучно су устајале против племенских и 
локалних  култова,  проповедале  веру  у  једног  бога  јудејско-хришћанског  типа. 
Ханифизам је био непосредан претходник ислама.

Порекло  ислама.  Ислам  је  поникао  као  резултат  развитка  социјалних 
противречности  на  бази  све  дубље  кризе  и  стајао  у  директној  генетичкој  вези  са 
ханифизмом. У периоду свога постанка ислам је био одраз процеса развитка класног 
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друштва и образовања државе у Арабији. »Велике историске прекретнице праћене су 
религиозним променама само уколико се ради о три светске религије које су досада 
постојале: о будизму, хришћанству и исламу... — пише Енгелс у свом раду »Лудвиг 
Фојербах«  —  Тек  код  ових,  више  или  мање  вештачки  насталих  светских  религија, 
нарочито код хришћанства и ислама, налазимо да општији историски покрети добивају 
религиозно обележје«.57 Према томе, и ислам, који је поникао у Арабији у VII веку и у 
току два-три следећа столећа развио се у једну од светских религија, пратио је »велику 
историску  прекретницу«  у  земљама  Блиског  Истока.  Под  том  »прекретницом«  ми 
можемо разумети само процес формирања феудалног друштва и државе у Западној 
Азији  и  Северној  Африци.  Сасвим је  природно  што  се  ислам  јавио  у  оној  области 
Арабије  у  којој  је  процес распадања односа првобитне  заједнице био у  VI—VII  веку 
највећма развијен. Таква област био је Хеџас, где је развитак размене претстављао 
фактор који је убрзавао процес распадања односа првобитне заједнице и заметања 
односа  класног  друштва.  Још  у  I  миленију  пре  н.  е.  преко  Хеџаса  је  водио  пут 
међународне трговине, познат код античких народа под именом »пут мириса«, који је 
везивао Индију (преко Јемена) са земљама на источним обалама Средоземног Мора.

Једно од најважнијих места на том путу међународног промета била је Мека, која 
је  настала  као  насеобина  око  храма  Ка’бе,  близу  извора  Земзем.  Доцније  је  Мека 
стекла  врло  велики  економски  значај  захваљујући  свом  изванредно  повољном 
географском положају на раскрсници путева који су водили из Јемена и Абисиније у 
Сирију и Ирак. У периоду постанка ислама Мека је била најкрупнији трговачки град у 
западној и средњој Арабији, а Ка’ба је била место куда су долазила на поклоњење 
многа бедуинска племена. Водећу улогу у економском и верском животу Меке у VI веку 
играла је робовласничка родовска аристократија племена Корејш, које је становало у 
том  граду.  Робовласнички  односи,  који  су  се  у  VI  веку  тек  заметали  по  арапским 
племенима, у Меки су били већ знатно развијени. Родовске аристократе Меке, које су 
чиниле владајући горњи слој у њој, биле су не само крупни трговци и зеленаши него и 
робовласници,  који  су  експлоатисали  робове,  имали  велика  стада  и  земље  по 
хиџашким оазама и на територијама бедуинских племена која су стајала у зависности 
од њих.

Трговина, која је била главно занимање читавог становништва Меке, није имала 
само  транзитни  карактер.  Велики  економски  значај  имала  је  стална  размена 
становништва Меке са бедуинским племенима, који су у замену за производе градског 
занатства доносили стоку, вуну и коже. Поред унутрашње трговине све већи значај 
почело је добијати зеленаштво. Већина становништва Меке и многи бедуини били су 
ухваћени  у  мреже  ропства  за  дуг.  Зато  у  VI  веку  запажамо  истовремени  развитак 
противречности  и  јачање  борбе  како  у  самом  племену  Корејш,  тако  и  између  тог 
племена и бедуинских племена у Хеџасу. У таквој ситуацији родовске аристократе у 
Меки  морале  су  ради  обезбеђења  своје  владавине  да  држе  сталну  оружану  силу, 
састављену од арапских робова.  Даље, та  је  аристократија  концентрисала у својим 
рукама свештеничке функције у вези с култом Ка’бе; она је послуживала хаџије, који 
су у Меку стизали сваке године у »свете месеце« — не само ради вршења верских 
обреда  него  и  ради  учешћа  у  трговачкој  размени  на  сајмовима  по  месташцима  и 
оазама, који су лежали у околини Меке. Трговина са бедуинима стекла је крајем VI и 
почетком VII века особито велик значај услед знатног смањења транзитне трговине са 
Јеменом, који су 576 г. освојили Персијанци. Родовска аристократија у Меки, која је 

57  Ф. Енгелс, Лудвиг Фојербах и крај класичне немачке филозофије, »Култура«, Београд 1947, стр. 32.
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имала слободних средстава због  смањења спољне трговине,  тежила је да  прошири 
своју  зеленашку  делатност  међу  бедуинима.  То  је  довело  до  даљег  заоштравања 
противречности  између  становника  Меке  и  бедуина.  По  Марксовој  дефиницији, 
опадање  трговине  арабиских  градова  са  Индијом  (преко  Јемена)  »такође  је  дало 
потстрека«58 постанку ислама.

Тако је у условима све јаче општеарапске кризе, у Меки, где су при постојању 
робовласничког система социјалне противречности достигле највећи развитак, настала 
нова религија — ислам.

О »оснивачу« те религије, Мухамеду, сачувало се мало веродостојних података. 
По  муслиманској  традицији,  Мухамед  је  по  своме  пореклу  и  положају  припадао 
родовској  демократији  племена  Корејш,  а  по  својим  убеђењима  био ханифа.  Своју 
делатност  проповедника  и  организатора  верске  заједнице  почео  је  око  610  г. 
Мухамедово учење изложено је у  корану, који је подељен на 114 глава — сурâ. Ту се 
заступа идеја строгог монотеизма, вера у једног бога — Алаха, који се појављује у лику 
небеског  деспота  који  у  себи  садржи  карактеристичне  црте  крупних  трговаца  и 
зеленаша из Меке. По односу према људима Алах је типичан робовласник, а људи — 
његови  бесправни  и  беспомоћни  робови.  Ислам  значи  »покорност«,  а  они  који 
исповедају ту веру називају се муслиманима (од арапске речи »муслим« — покоран).

Поред учења о једном богу — Алаху — и о пророчкој мисији Мухамедовој, много 
места у корану посвећено је приказу краја света и загробног живота. Али су за нас 
најинтересантнија  она  малобројна  места  која  нам  омогућују  да  просуђујемо  о 
социјалној садржини Мухамедових проповеди. У том погледу веома је карактеристична 
апсолутна забрана зеленаштва и строго ограђивање од њега трговине, која је у корану 
приказана као занимање Алаху потпуно у вољи. Ако се сетимо да су жртве зеленашког 
пљачкаштва били у првом реду претставници родовске демократије у Меки, одмах ће 
нам  бити  јасно  чије  је  интересе  Мухамед  заступао.  Осим  тога,  борба  против. 
зеленаштва могла је ујединити родовску демократију у Меки са бедуинима у Хеџасу.

Ступивши у борбу са владајућим горњим слојем у Меки, Мухамед је, природно, 
стекао себи ватрене присталице код једног дела робова Меке. Али је сам Мухамед, као 
што се то види из најстаријих делова корана, сматрао ропство за потпуно закониту 
друштвену установу. Шта више, имовинска неједнакост, са свим својим последицама, 
приказана  је  у  корану  као  појава  која  не  подлеже  никаквим  променама.  Сасвим 
доследно спроводи се у корану мисао да ће угњетачи бити кажњени тек на оном свету; 
на  овом  пак  свету  не  предвиђа  се  промена  постојеће  економске  и  социјалне 
неједнакости; муслиманима се прописује да буду покорни и стрпљиви. Према томе, 
апсурдна  је  претстава  коју  читав  низ  буржоаских  научника  има  о  Мухамеду,  као 
социјалном реформатору.

У Меки, где је локална родовска аристократија вршила велики утицај на своје 
саплеменике, исламски покрет био је осуђен на неуспех. 622 г. дошло је до хиџре, тј. 
до пресељења Мухамеда и његових следбеника у земљорадничку оазу Јасриб, која је 
постала познатијом под именом Медина. Најважнији догађај из »мединског периода« 
ислама претставља организовање муслиманске »заједнице верника«. Као што се види 
из глава корана које се односе на то време, та се заједница принципијелно разликује 
од  родовских  организација,  јер  се  људи  у  њу  нису  уједињавали  на  основу  крвног 
сродства, већ према обележју припадности новој религији — исламу. Стварање такве 
заједнице  било  је  могуће  само  као  последица  већ  далеко  поодмаклог  процеса 
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распадања поретка првобитне заједнице. Коран јасно одражава распадање родовских 
веза, утврђујући принцип приватне својине и индивидуалне одговорности за дела и 
поступке;  установа  крвне  освете  осуђује  се  и  укида.  У  мединским главама  корана 
веома су брижљиво одређена права наследника, при чему су предвиђени сви степени 
сродства.

У Медини млади ислам није добио само свој организациони облик него и своју 
материјалну базу. Постепено истеравши из Медине три »јеврејска племена« (вероватно 
су то били јудаизовани Арабљани) и заузевши њихову земљу и имања, Мухамед је 
могао  да  раздели  земљишне  деонице  како  становницима  Меке  који  су  се  са  њим 
преселили тако и двама мединским арапским племенима. Тим племенима, која су јако 
трпела од недостатка земље, примање ислама давало је сасвим реалне резултате. Зато 
су се арапска племена Медине претворила у ревносне муслимане. Мухамедова спољна 
политика,  која  је  себи  ставила  за  циљ  слабљење  Меке  и  задобијање  утицаја  над 
племенима  Хеџаса,  такође  је  мединцима  доносила  непосредне  економске  користи. 
Организујући нападе на караване Меке, медински муслимани уносили су пометњу у 
економски живот Меке. Покушај  муслимана да заплене богат караван Меке, који је 
долазио из Сирије, довео је 624 г. добитке код Бедре, у којој су муслимани однели 
победу над становницима Меке. Доцније, пораз мединаца код планине Охода (близу 
Медине) 625 г. и чак опсада Медине 627 г. од стране удружених снага становника Меке 
и  од  њих  зависних  хеџаских  бедуинских  племена  —  нису  довели  до  ликвидације 
ислама. Напротив, после неуспеле опсаде Медине запажа се ширење и продубљивање 
утицаја  мединског  ислама  на  хеџаске  бедуине.  Лишена  подршке  својих  бивших 
бедуинских савезника, који су прешли на Мухамедову страну, Мека се 630 г. без борбе 
предала  муслиманима.  Предаји  су  претходили  преговори  између  Мухамеда  и 
претставника аристократије у Меки; примивши ислам, та је аристократија обезбедила 
себи одговарајући положај у руководству муслиманском заједницом. Ка’ба је постала 
главна  муслиманска  светиња,  услед  чега  су  се  значај  и  приходи  тог  храма  јако 
повећали. Сачуван је чак и култ месног фетиша — »црног камена«. Број хаџија. који су 
долазили на поклоњење у Меку, која је постала муслимански »свети град«, морао је 
знатно порасти, а са порастом броја хаџија повећавао се и прилив средстава и могло се 
рачунати на проширење и оживљење трговине.

Тако се почетком VII века образовала у западној Арабији, са центром у Медини, 
надплеменска организација у виду муслиманске заједнице, с новом идеологијом, која 
је одражавала постанак класног друштва у Арабији. Та нова организација, на чијем су 
челу стајали корејшити, била је језгро будуће арапске државе.

Арапска освајања и образовање калифата. После Мухамедове смрти (632 г.) 
дошао је на чело муслиманске заједнице најпре Абу-Бекр (632—634 г.), а затим Омар . 
(634—644 г.), који су узели титулу  калифа, тј наследника (Мухамедових). За ова два 
прва калифе завршено је уједињење Арабије и однесене су крупне победе у борби са 
Ираном и Византијом. Док су под Мухамедом само племена Хеџаса и западног Неџда 
признала власт шефа ислама, дотле је под првим двама калифама потчињена читава 
Арабија. Највећи отпор ујединитељској политици првих калифа пружила су настањена, 
земљорадничка племена,  нарочито јемамско племе Бену-ханифа, у  коме је  велику. 
улогу играо посебан пророк Мусејлима.

Сломивши  отпор  Јемамаца,  хеџаске  су  трупе  заједно  за  бедуинима 
североисточне Арабије упале у Ирак и после низа локалних успеха и неуспеха задале 
637 г. Иранским трупама пораз код Кадисије. 641 г. Арабљани, који су сад већ чврсто 
држали читав Ирак, однели су нову победу над иранском војском код Нехавенде (близу 
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старе Егбатане).
Истовремено са освајањем иранских поседа Арабљани су однели победе у Сирији 

и  Палестини.  У  јесен 636  г.  они  су  до  ногу  потукли  војску  цара  Ираклија  на  реци 
Јармуку; 638 г. предао се Јерусалим, а 640 г. — Цезареја. 640—641 г. предузет је први 
напад на Египат, који је био коначно освојен 645 г.

Главни узрок војних успеха Арабљана лежао је у унутрашњем стању у Ирану и 
Византији, који су били исцрпени упорним ратом, који се завршио уочи упада Арабљана 
(види главу XI). Тај рат, који је опустошио Сирију и Ирак, допринео је заоштравању 
социјалних  противречности  и  јачању  класне  борбе,  услед  чега  је  становништво  у 
арапским освајачима видело ослободиоце од византиског и иранског јарма.

Освојене  византиске и  иранске области ушле су  у  састав  калифата, како су 
доцније  у  Западној  Европи  почели  називати  арапску  државу.  Творцем  калифата 
муслиманска историска традиција сматра калифу Омара, у чијем идеализованом лику 
треба видети персонификацију поретка војне демократије. У том поретку Арабљани-
освајачи нису учествовали у друштвеној  производњи освојених земаља. Рат у циљу 
освајања  нових  територија  и  стицања  плена,  као  и  добијање  данка  од  покореног 
становништва — били су главно занимање Арабљана. Покорено становништво било је 
дужно да плаћа земљишни порез — харач и лични порез — џизија — у висини од 1 до 4 
денарија  (5—20  рубаља)  годишње  у  новцу  и  сем  тога  да  даје  одређену  количину 
пшенице, маслиновог уља и сирћета. Арабљани су предузели мере да се не стопе с 
покореним становништвом и не растворе у његовој маси.

Још у периоду првих освајања у водећем слоју муслиманске заједнице, који је 
био нека врста владе калифата, запажали су се знаци супарништва и борбе између 
корејшитске  родовске  аристократије  и  претставника  демократских  маса  арапских 
племена.  Трећи  калифа  Осман  (644—656  г.),  који  је  припадао  веома  угледном 
корејшитском роду Омеја, постављао је свуда по освојеним провинцијама за управнике 
своје  сроднике.  Свемоћ аристократа  из  Меке,  који  су  често  прибегавали  насиљу и 
изнуђивањима, изазивала је протесте и револт. 656 г. Арабљани из освојених области, 
подржани  од  мединског  становништва,  свргли  су  и  убили  Османа  и  прогласили  за 
калифу Алију, Мухамедовог брата од стрица и зета. Али је намесник Сирије Муавија, 
рођак убијеног Османа, ослањајући се на племена своје провинције, отпочео оружану 
борбу  против  Алије.  Та  је  борба  била  праћена  даљим развитком противречности  у 
арапском друштву и послужила је као. један од узрока постанка секте хариџитâ. То су 
били  поборници  војне  демократије,  који  су  прогласили  принцип  врховне  власти 
муслиманске заједнице. Полазећи од тог принципа, они су само заједницу признавали 
за овлашћену да бира и свргава калифе, при чему је врховни избраник заједнице могао 
бити сваки побожан муслиман. Оба претендента за врховну власт у калифату они су 
сматрали за узурпаторе, које треба силом уклонити. 661 г. Алија је у Куфи пао као 
жртва једног хариџита. Атентат на Муавију није успео. Он се прогласио за калифу и 
основао. династију Омејада. Присталице и следбеници Алије, чији је број из поколења 
у покољење брзо растао, постали су познати под именом шиита. Они су претстављали 
активну опо-зицију према Омејадима.

Калифат Омејада. Династија  Омејада (661—750 г.),  заступљена својим првим 
претставницима,  била  је  носилац  друштвених.  односа  карактеристичних  за 
робовласнички поредак Арабије VI—VII века. Зато је главна провинција калифата под 
том династијом постала  Сирија,  где  се  у  VI—VII  веку  већ  развијао  феудални начин 
производње,  али  где  су  у  исто  време  још  били  јаки  робовласнички  односи.  Иран 
(укључујући  и  Ирак  —  Вавилонију),  где  се  још  под  Сасанидима  образовало  рано 
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феудално друштво, постао је поприште све јаче експлоатације и борбе. У Сирији, где 
се налазила престоница омејадског калифата — Дамаск, владала је релативно умерена 
експлоатација и запажао се знатан пораст производних снага. Од три надлештва која 
су,  по  дефиницији  Маркса  и  Енгелса,  имале  владе  на  Истоку,59 под  Омејадима  су 
стално функционисала само два — финансиско и војно, која су руководила глобљењем 
сопственог становништва и, пљачком туђих земаља. Функције пак трећег надлештва — 
друштвених радова, које је имало да се стара о репродукцији, биле су у потпуности 
препуштене  покореном становништву.  Претставници дамаске  владе  мешали су  се  у 
ствари локалног становништва само у случају да избије устанак или се смањи прилив 
дажбина и пореза. У првој половини омејадског периода, као и за владе четири прва 
калифе, Арабљани нису узели учешћа у друштвеној производњи, већ су били заузети 
готово искључиво ратом, међуплеменским сукобима и угушивањем устанака.

Али су већ најближи потомци освајача-варвара подлегли утицају више економике 
и развијенијих друштвених односа, који су владали по освојеним-феудалним земљама. 
Тим утицајем може се објаснити тежња арапске аристократије да  се консолидује у 
владајућу класу калифата и да стане на чело државне управе. Таква тежња добила је 
свој најпотпунији израз у мерама, или »реформама« калифа Абд-ел-Мелика (685—705 
г.)  и  Велида I  (705—715  г.).  У  администрацију  и званичну преписку,  које  су до тог 
времена водили домаћи стручњаци на месним језицима, сада је прописано да се уведе 
арапски  језик.  У  исто  време  заведен  је  јединствени  новчани  систем:  уместо 
византиског златног н сасанидског сребрног новца, који су били у оптицају напоредо са 
арапским новцем, допуштен је оптицај само арапских сребрних дирхема (25 копејки) и 
златних  денарија  (5  рубаља).  Истовремено  с  тим  реформама  запажа  се  јачање 
експлоатације. У том погледу веома је карактеристичан закон из 700 г., по коме су сви 
муслимани не-Арабљани,  који  су дотле били ослобођени личног пореза, имали отсад 
да плаћају тај порез подједнако као и остало немуслиманско пореско становништво. У 
исто време управник Ирака Хаџжаџ, познат по својим свирепим разрачунавањима са 
хариџитима, прописао је да се одбегли сељаци хватају: и жигошу, па затим враћају у 
место становања.

Крајем VII и у првој четвртини VIII века Арабљани су освојили нове територије, 
које су помериле границе калифата све до обала Атлантског Океана на западу и до 
реке Сир-Дарје и Инда на истоку. Освојивши земље Северне Африке и потчинивши 
својој власти месна племена Бербера 709 г., Арабљани су помоћу ових покорили 711—
714 г. већи део Пиринејског Полуострва, после чега су упали у јужну Галију, почели да 
врше  препаде  у  долину  Роне,  а  затим  опустошили  Аквитанију.  Њих  су  тек  732  г. 
зауставиле између Тура и Поатјеа трупе Карла Мартела, које су им задале пораз; после 
тога  Арабљани  су  се  повукли.  Истовремено  с  победама  на  Западу  Арабљани  су 
почетком VIII  века постигли знатне успехе у долини реке Инда, освојили Туркестан 
скоро до Сир-Дарје, дошли до Дарјалског кланца на Кавказу и 716—717 г. предузели 
трећу  опсаду  Цариграда  (прве  две  опсаде  византиске  престонице  предузете  су  под 
Муавијом и завршиле су се, као и ова последња опсада, неуспешно по Арабљане).

У области унутрашњих односа, у првој половини VIII века запажа се јачање борбе 
освојених  народа  против  арапског  јарма.  Угушивање  устанака  у  Ираку,  Ирану  и 
Северној  Африци, где су се против Арабљана дигла племена Бербера, захтевало је 
велико напрезање снага Сирије и Египта. Под последњим Омејадима Сирија је изгубила 
свој  привилегован  положај,  јер  је  дамаска  влада  била  принуђена  да  од  сирског 

59  Маркс и Енгелс, Дела, т. XXI, стр. 494.

172



становништва узима велика средства за упорну борбу са Византијом и за угушивање 
устанака у западним и источним областима калифата.

Због  промене  унутрашње  политике  у  Сирији,  последње  калифе  из  династије 
Омејада  морале  су  се  сукобити  са  устанцима  сириског  сељаштва  и  плебејског 
становништва градова. Муслимани не-Арабљани, лишени својих привилегија законом 
из 700 г., престали су да буду ослонац арапске власти. Углавном Омејади су за све 
време остали типични претставници арапске родовске аристократије, туђи покореним 
народима, услед чега нису могли да створе јаку и широку базу за своју владавину. 
Коначни ударац владавини Омејада задан је из Хорасана, где је 747 г. избио устанак; 
он се брзо раширио по читавом Ирану, а  после две године пренео се  и у Ирак.  У 
исцрпеној Сирији последњи омејадски калифа Мерван II (744—750 г.) није могао наћи 
снага за борбу са овим широким народним покретом против владавине Омејада.

Багдадски калифат. Као резултат тог покрета дошао је на власт Абу-л-Абас, који 
је  основао  нову  династију  —  Абасида (750—1258  г.).  Под  овом  династијом  центар 
калифата пренесен је из Дамаска у Багдад, град који је 762 г. основао калифа Мансур 
на реци Тигру. Зато је држава Абасида добила назив Багдадски калифат.

Још под првим Абасидима феудални су се односи даље развили, Пре свега под 
калифом  Мансуром  (754-—775  г.),  правим  организатором  Багдадског  калифата, 
основним  обликом  експлоатације  широких  маса  постаје  узимање  феудалне  ренте. 
Даље, почиње да форсирано ради »надлештво друштвених радова«,  што доприноси 
развитку производних снага. Поред развитка земљорадње и заната знатно оживљава и 
размена, како у самом калифату тако и са суседним земљама, а средишни положај 
багдадске државе на путевима из Кине и Индије у Западну и Источну Европу доприноси 
развитку транзитне трговине.

У Багдадском калифату арапска аристократија изгубила је свој изузетни положај; 
зато су  велику улогу  почели играти ирански феудалци,  помоћу којих су  Абасиди и 
дошли  на  власт.  У  вези  с  тим  калифат  је  под  првим  Абасидима  по  својој 
административно-финансиској  структури  и  многим  својим  законима  и  установама 
потсећао  на  државу  последњих  Сасанида.  Сасанидски  фискални  систем  сматран  је 
узором  коме  треба  подражавати,  по  мишљењу  абасидских  чиновника,  иако  су  они 
делали  у  ситуацији  далеко  развијенијих  економских  и  социјалних  односа.  На  челу 
државне  управе  стајао  је  везир,  који  се  старао  о  администрацији,  финансијама  и 
војсци.  Тај  су  положај  за  више  генерација  заузимали  Бармекиди,  крупни  ирански 
земљопоседници, који су, уживајући неограничену власт, вршили сталну контролу над 
арапским калифом као претставници класе иранских феудалаца.

Најкрупнијим  фигурама  на  багдадском  престолу,  поред  Мансура,  сматрају  се 
Харун-ал-Рашид  (786—809  г.)  и  Мамун  (813—833  г.).  На  идеализован,  историски 
неистинит  лик  Харуна  наилази  се  у  »1001  ноћи«;  отуда  води  порекло  слава  и 
популарност тога калифе у Европи. За његове владе калифат је достигао висок ступањ 
економског и културног процвата. Али су се у исто време већ почели запажати и први 
симптоми  опадања.  Моћ  и  сјај  Багдадског  калифата  почивали  су  на  експлоатацији 
сељака као основних произвођача; њихов положај постајао је све тежи у вези са даљим 
развитком  феудалних  односа.  У  калифату  феудална  је  рента  убирана  у  облику 
земљишног пореза. У почетку је висина тог пореза зависила од стања летине; он је 
износио од једне половине до једне осмине летине и плаћан је поглавито у натури. Али 
је  већ  под  Харуном  почео  да  преовлађује  порез  убиран  у  зависности  од  размера 
сетвене површине и  плаћан је у  новцу и у натури. Разумљиво је да  су при таквој 
промени облика експлоатације неродице и тржишна колебања цена пољопривредних 
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производа падали искључиво на рамена земљорадника.
Јачање  феудалне  експлоатације  изазивало  је  масовне  устанке.  Један  од 

најкрупнијих антифеудалних покрета IX века био је устанак Бабека у Азербејџану. Тај 
је  покрет  углавном  ставио  себи  за  циљ  да  васкрсне  стари  поредак  првобитне 
заједнице, у коме није било феудалне експлоатације. У буржоаској науци тај се покрет 
назива »комунистичким« једино на основу тога што су Бабекови следбеници, у својој 
тежњи да се врате у поредак првобитне заједнице, заводили »заједницу имовине«, тј. 
земље  и  инвентара.  Муслимански  феудални  историчари,  који  показују  тежњу  да 
Бабекове присталице прикажу као банду развратних пљачкаша, пустили су у литерарни 
промет  неосновано  тврђење  да  су  устаници  заводили  и  »заједницу  жена«.  Уствари 
жене су, учествујући у устанку напоредо са мушкарцима, уживале велику независност 
и слободу, а притом је постојао брак удвоје. Бабеков устанак трајао је преко 20 година 
(од  815  до  837  г.),  неко  време  захватио  читав  северозападни  Иран  и  један  део 
Закавказја,  наишао  на  подршку  плебејских  слојева  у  читавом  низу  градова  и  био 
угушен једино напорима целокупних војних снага калифата.

Знатну препреку за потпун развитак феудалних односа у Багдадском калифату 
претстављала је чињеница да је сачувано јако робовласничко уређење.

И поред тога што је сељаштво с развитком феудалних односа сносило све већи 
терет  државних  дажбина,  по  најтежим  секторима  друштвеног  рада  (као  што  су:  у 
систему вештачког наводњавања, на плантажама памука, по рудницима и јамама итд.) 
и даље су радили робови. То су махом били робови афричког порекла, доведени са 
острва  Занзибара,  где  је  постојало велико тржиште  афричких  робова.  На  арапском 
језику то се острво звало аз-Зиндж, а сваки роб довезен одатле — зинџи. Особито је 
много зинџа било у Ираку и делом у западном Ирану, где су ти африканци радили под 
невероватно тешким условима на исушивању мочвара, вађењу соли и метала итд. 869 
г. избио је устанак зинџа у околини Басре, где је постојало велико тржиште робова. 
Тај устанак, који је трајао читавих 14 година и захватио читав јужни Ирак и Хузистан, 
наишао је на  активну подршку сељачких маса.  878—879 г.  зинџи,  на  чијем је челу 
стајао  Арабљанин-шиит  Али-ибн-Мухамед,  угрозили  су  и  сам  Багдад.  Једино  је 
дезорганизација у редовима самих зинџа, чији се вођа 879 г.  прогласио за калифу, 
олакшала калифским трупама које су дотле трпеле крупне поразе у борби са зинџима, 
да  угуше  устанак.  Али  је  непосредан  наставак  устанка  зинџа  био  снажни  сељачки 
антифеудални  покрет  кармата,  који  је  током  X  века  у  више  махова  до  темеља 
уздрмао Ирак и пренео се затим у Сирију.

Распадање  Багдадског  калифата.  Држава  Абасида  још  од  самог  почетка 
владавине  те  династије  захватала  је  мању  територију  у  поређењу  са  омејадским 
калифатом.  На  Пиренејском  Полуострву  се  од  756  г.  учврстила  власт  кордовских 
Омејада.  Крајем  VIII  века  (788  г.)  Мароко  је  потпао  под  власт  шиитске  династије 
Идрисида, а од 800 г. у Северној Африци (тј. у земљама западно од Египта) учврстила 
се  власт  династије  Аглабида.  За  владе  Харун-ал-Рашидовог  сина  Мамуна  почео  је 
процес одметања Ирана,  који  се завршио крајем IX  века,  када се  читава та  земља 
нашла под влашћу неколико иранских династија. На почетку X века од калифата су се 
коначно оцепили Египат, Сирија с Палестином и северна Месопотамија. Средином X 
века власт абасидских калифа признавао је само Багдад са својом околином. До таквог 
распадања широког Багдадског калифата дошло је услед развитка феудалних односа и 
борбе разних народа против арапске власти.

У другој половини IX века на багдадском се престолу сменио низ ништавних и 
бедних калифа, који су у потпуности зависили од старешина туранске гарде; гардисти 
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су свргавали и доводили калифе на престо, стављали их на муке и убијали или бацали 
у тамницу. Али су се абасидске калифе, изгубивши своје поседе и политичку власт, 
претвориле у муслиманске првосвештенике, које понекад упоређују с римским папама. 
У X веку калифе су, користећи се својим верским ауторитетом, давале инвеституре 
разним феудалним поседницима и сматране су за сениоре који стоје на врху феудалне 
јерархије. Зато су разни феудални господари тежили да успоставе свој стални утицај 
на  багдадске  калифе.  То  су  могли  да  остваре  Буиди  (Бувејхиди),  једна  шиитска 
династија која је владала западним Ираном. Ови Персијанци-шиити заузели су 945 г. 
Багдад и неких сто година вршили контролу над багдадским калифом. Али је верски 
ауторитет багдадског калифе и даље растао. Када су средином XI века Турци-Селџуци 
освојили  Иран,  потукли  трупе  Буида  и  заузели  Багдад  (1055  г.),  они  су  признали 
багдадског калифу за свог сизерена, и калифа Каим ставио је на главу Тогрул-бега, 
вође Селџука-освајача,  дворогу  круну и  опасао га  двама мачевима,  као знак да му 
предаје власт над Истоком и Западом.

Кордовски и Каирски калифат. У X веку поред багдадских калифа претендовали 
су на врховну власт над муслиманским светом претставници још двеју династија. На 
Пиренејском  Полуострву  млади  Омејад,  који  се  спасао  приликом  уништења  те 
династије од стране Абу-л-Абаса, — Абдарахман I стао је на чело независне државе, са 
центром у Кордови (756 г.). Та Кордовска држава (емират) достигла је кулминацију 
своје политичке моћи и снажан културни развитак у X веку, под Абдарахманом III (912—
961 т.), под његовим сином Хакамом II (961—976 г.) и под Хишамом II (976—1009 г.), за 
чије  је  владе  управљао  истакнути  државник  Мухамед-ибн-Абу-Амир,  познат  код 
Европљана под именом Алманзор. 929 г. Абдарахман III прогласио се за калифу. Али се 
услед победе центрифугалних феудалних снага Кордовски калифат на почетку XI века 
распао на низ независних феудалних поседа и градова, који су ступили у међусобну 
борбу;  она  је  становништву  причињавала  небројене  недаће,  поткопала  снаге 
муслиманске  Шпаније  и  тако  допринела  успееима  реконквисте  (види  главу  XXVI). 
Династија кордовских Омејада угасила се 1031 г.

Каирске  калифе  били  су  владари  из  династије  Фатимида  и  сматрали  себе 
потомцима Мухамедове кћери и Алијине жене Фатиме. Фатимиди су се учврстили 909 г. 
у Северној Африци. 969 г. они су освојили Египат (исте године основан је Каиро); затим 
се власт те династије проширила на Палестину и Сирију, али је зато била изгубљена 
Северна Африка. Династија Фатимида владала је, поглавито у Египту, све до 1171 г., 
када је Салах-един (Саладин) основао нову династију — Ејубида (види главу XVI).

Арапска  култура  и  њен  утицај  на  Европу. Средњовековна  култура  земаља 
Блиског Истока може се назвати »арапском« само уз више ограда. То није била култура 
коју су створили само Арабљани, иако су они узели великог учешћа у њеном стварању. 
Арапска култура била је резултат активног узајамног деловања многих цивилизованих 
народа калифата,  који су примили арапски језик као средство културног стварања. 
Према  томе,  термин  »Арабљани«  у  културном  погледу  јесте  услован  термин  и  не 
обухвата само Арабљане него и Персијанце, Грке, Сирце, Јевреје, Копте, Бербере и 
Визиготе који су писали и говорили арапски.

Културна  делатност  народа  калифата  претставља  веома  важну  карику  у 
историском ланцу развитка светске културе. Арабљани су одиграли видну посредничку 
улогу: они су примили старогрчку културу, допунили је низом веома крупних тековина 
и  предали  је  Европи.  Сирски  филозофи  и  лекари  били  су  у  VIII—IX  веку  први 
посредници између Арабљана и старогрчке науке. Под калифом Мамуном (813—833 г.) 
широко се развила делатност на превођењу старогрчких научних и филозофских дела 
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на арапски језик. Истовремено, укрштајући се са грчко-сирским утицајем, вршио се и 
индо-ирански утицај. Традиција ставља у време Мансура (754—-775 г.) преводе главних 
дела Галена, Хипократа, Птолемеја и Еуклида. У току IX—XI века научници калифата 
детаљно су се упознали са делима Аристотела, Платона и неоплатоничара. У XI веку 
Арабљани  су  не  само  савладали  него  и  знатно  проширили  и  продубили  научна 
достигнућа Грка у области анатомије, физиологије и зоологије, као и астрономије и 
математике;  у  области  географије  Арабљани  су  широко  разрадили  грчко  учење  о 
климатским појасевима и нарочито о утицају климе на културни развитак народа. То 
учење  изложено  је  код  истакнутог  географа  Јакута  (1179—1229  г.)  и  дубоко 
образложено код Ибн-Халдуна (1322—1406 г.). Први присан контакт арапске културе са 
западно-европском  датује  из  доба  крсташких  ратова,  за  време  којих  су  Арабљани 
показали своју неоспорну културну надмоћност.

Али се непосреднији и трајнији утицај арапске културе на Западну Европу вршио 
преко Кордовског калифата. Култура те државе била је највиша и водећа у Западној 
Европи. У муслиманској Шпанији претстављали су моћне расаднике знања и жаришта 
развитка културе  универзитети у  Кордови,  Севиљи, Малаги и  Гренади;  на  њима су 
поред  теологије  и  правних  наука  са  успехом  предаване  астрономија,  математика, 
хемија  и  медицина,  а  број  студената  пео  се  на  хиљаде.  Гренадски  универзитет, 
основан  средином  XIV  века,  посећивали  су  многи  кастиљци,  провансалци  и  други 
Европејци. Калифска библиотека у Кордови имала је у X веку око 400.000 томова.

Арабљани су разрадили учење о сферном облику земље. То се учење појавило 
1410  г. у латинском преводу и извршило непосредан утицај на Колумба. Астрономска 
дела шпанских  Арабљана  стављена  су  у  темељ европске астрономије.  Астрономске 
таблице  које  се  приписују  Алфонзу  X  (у  ХШ  веку)  биле  су  резултат  арапских 
посматрања и прорачуна. Астроном Заркали (1029—1087 г.) био је истакнути астроном-
посматрач и усавршио је астролабију. Његово дело у латинском преводу цитирао је 
Коперник.  Арапски  називи  звезда  у  модерној  астрономији  сведоче  о  заслугама 
Арабљана у тој науци. Алгебру, тригонометрију и аналитичку геометрију основали су 
Арабљани.  Арапски  математичари  примили  су  од  Индуса,  усавршили  и  предали 
Европљанима цифре које су све до данас познате као »арапске цифре«; они су увели и 
нову  цифру  —  нулу,  што  је  омогућило  да  се  сваки  број  изрази  цифрама.  Арапски 
лекари, међу којима су постојале јасно разграничене специјалности терапеута, хирурга 
и окултисте, дошли су до претставе о инфекцији као узроку многих болести. Арапски 
хирург  Захрави (умро 1013  г.)  сматрао је  вивисекцију  нужним условом за  развитак 
научне медицине. Латински преводи његових дела из хирургије издавани су у Западној 
Европи све до краја XVIII века, служећи као уџбеник за студенте и приручник за лекаре. 
Најистакнутији филозоф раног Средњег века био је Арабљанин Ибн-Рушд (1126—1198 
г.),  који  је  познат  у  Западној  Европи  под  именом  Авероес.  Његови  коментари  на 
Аристотела извршили су снажан утицај на западноевропску сколастичку филозофију и 
науку  (види  главу  XXXII).  О  културном  утицању  Арабљана  на  Европу  сведочи  низ 
научних термина и  речи из свакодневног живота,  које  су  из арапског примили сви 
европски народи — алгебра,  алхемија,  алманах,  алкохол, логаритам, цифра, зенит, 
тарифа, диван, амулет итд.

Арапска наука, за разлику од средњовековне европске науке, мање се развијала 
под утицајем религије и цркве, а више за задовољавање потреба и интереса калифа 
или  феудалних муслиманских  кнежева.  Та  је  наука  била  дакле  световнија  и  њени 
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претставници имали су већу слободу научног истраживања од својих савременика —- 
европских научника.

Знатан је и допринос који су народи који говоре арапским језиком дали светској 
култури у области лепе књижевности, поезије и музике. Поред већ поменутих прича из 
»1001 ноћи«, арапски је Исток створио и низ других белетристичких дела: ритерске 
романе, какав је популарни роман о Антару; поучне повести (»Калила и Димна« и др.), 
које су биле добро познате и писменим људима старе Русије; хумористичке новеле 
(такозване  макаме),  најзад,  бедуинску,  доцније  ритерску  поезију,  која  је  извршила 
снажан утицај на стваралаштво провансалских трубадура XII—XIII века.

Арабљани су примили од Кинеза начин за израду хартије и барута и предали га 
доцније Европљанима, на шта указује Енгелс60.
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ДЕО ДРУГИ — ЗАПАДНА ЕВРОПА ОД XI ДО XV ВЕКА

XIII. ЕКОНОМСКИ РАЗВИТАК ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ КРАЈЕМ XI ВЕКА

Одвајање заната од пољопривреде и  постанак  градова.  XI век претставља у 
више погледа прекретницу у историји западноевропског феудализма. У том се веку 
углавном завршава процес феудализације најважнијих западноевропских земаља. Чак у 
оним земљама у  којима  је  тај  процес текао споријим темпом, као у  Енглеској  или 
Немачкој, основна маса сељаштва претвара се крајем XI в. у кметове. Феудални посед 
са својим карактеристичним обележјима шири се по читавој Европи. Сеоска се општина 
све више претвара од организације слободног сељаштва у организацију кметског села, 
потчињеног интересима феудалне експлоатације.

Док се период од почетка Средњег века до XI в. може посматрати као период 
настајања  феудализма,  време  од  XI  до  XV  в.  претставља  период  пуног  развитка 
феудализма у Западној Европи.

Али,  феудализам  је  већ  у  себи  носио  клице  распадања.  Карактеристична  је 
особина изграђеног  феудализма почетак образовања феудалног града или,  тачније, 
одвајање  града  од  села.  Остајући  дуго  времена  на  тлу  феудалне  производње, 
средњовековни је град ипак све више развијао у Европи робно-новчане односе, који су 
постепено подривали економске односе феудализма.

За рани Средњи век карактеристичан је низак ниво развитка производних снага и 
у вези с тим преовлађивање натуралне привреде. Занатска радиност још се по правилу 
није одвојила од пољопривреде, као што видимо на примеру каролиншког феудалног 
поседа.  Повезивање  пољопривредног  рада  са  занатством  Маркс  сматра 
карактеристичним обележјем натуралне привреде.61

Натурална је  привреда по својој  природи потрошачка.  По речима Енгелса,  »у 
првим вековима Средњег века, производња је била усмерена на властиту потрошњу. 
Она је претежно задовољавала само потребе произвођача и његове породице. Тамо где 
су,  као  на  селу,  постојали  односи  личне  зависности,  она  је  такође  задовољавала 
потребе  феудалних  господара.  Ту  се,  дакле,  није  вршила  никаква  размена,  зато 
производи нису ни добијали карактер робе. Сељачка породица производила је готово 
све  што  јој  је  било  потребно,  алате  и  одело  у  подједнакој  мери,  као  и  животне 
намирнице.«62

Разуме  се,  преовлађивање  натурално-привредних  односа  у  периоду  раног 
Средњег века није искључивало трговину. Неутрошени вишкови могли су се издвојити 
за продају. Продукт се није производио као роба већ као предмет потрошње, али је он 
могао да у процесу промета постане роба. Имамо доста података о трговини у раном 
Средњем веку, али они не ремете општу слику натурално-привредних односа у том 
периоду.

Позната нам је производња продуката за продају већ у каролиншком периоду. 
Постојање зачетака новчане ренте сведочи да су и нека сеоска газдинства производила 
известан део својих производа за продају. Већ се запажала и извесна подела рада на 
феудалном поседу. Али, по правилу, занатски је рад био спојен с пољопривредним. 
Сељаци нису давали својим сениорима само пољопривредне производе већ и занатске 
израђевине.

61  К. Маркс, Капитал, т. III, »Култура«, Београд 1948, стр. 681.
62  Ф. Енгелс, Развитак социјализма од утопије до науке, »Култура«, Београд 1947, стр. 66.
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Трговину је у Европи раног Средњег века чинила углавном трговина са Истоком. 
Исток је слао на Запад луксузне производе, а са Запада добијао сировине и робове. Та 
се трговина налазила у рукама источних трговаца. Потрошачи увожене робе били су 
само  аристократија  и  више  свештенство.  Унутрашња  трговина,  која  се  углавном 
ограничавала на сајмове, била је безначајна.

Трговина  се  често  повезивала  с  ратом  и  пљачком.  Таква  је  била  трговина 
Нормана,  а  таква  је  била  и  трговина  италијанских  градова  Амалфија,  Венеције  и 
Ђенове.

Од  XI  в.  може  се  говорити  о  почетку  друштвене  поделе  рада  и  развитка 
унутрашњег тржишта у Европи. Читав карактер европске привреде почиње потпуно да 
се мења. На сцену европске историје ступа град.

Како су настали градови у средњовековној Европи? Да бисмо одговорили на то 
питање, потребно је пре свега тачно одредити шта ми разумемо под градом. Градови у 
смислу утврђења, административних центара, епископских резиденција итд. постојали 
су,  несумњиво,  и  у  раном  Средњем  веку.  Варвари  нису  потпуно  разорили  римске 
градове;  они  су  и  даље  постојали  и  после  вардарског  освајања,  и  читав  низ 
средњовековних градова води своје, порекло од њих. Ако се узме већина италијанских 
и јужнофранцуских градова, рајнски градови као Келн, Штрасбург, Мајнц и Тријер и 
дунавски градови дуж римске границе као Регенсбург, Аугсбург и Беч, ако се узму 
Лондон и Париз, ти градови воде порекло из римске епохе.

Али,  ми  посматрамо  град  пре  свега  као  економску  категорију,  и  за  нас  је 
проблем постанка  града  — проблем одвајања града  од  села,  тј.  одвајања занатске 
делатности од пољопривредне. То је онај проблем коме је Маркс придавао одлучујући 
значај у историји Европе.

Проблем одвајања града од села претставља у то време проблем пораста робно-
новчаних односа, развитка размене и унутрашњег тржишта.

Када се с тог гледишта прилази питању о постојању града у епохи раног Средњег 
века, може се рећи да нам подаци којима располажемо не дозвољавају да говоримо о 
постојању ма колико приметне поделе рада између града и села у тој епохи. Природно, 
градови нису нестали после варварског освајања. Али треба имати на уму да опадање 
градова  почиње  пре  варварског  освајања  и  да  се  још  у  позном  Римском  царству 
запажало враћање на форме натуралне привреде и да је процес опадања градова био у 
току.  Још  тада  видимо  пропадање  града,  замирање  градског  занатства  и  градске 
трговине. Према томе, град у раном Средњем веку није претстављао град у смислу 
економске  категорије  већ  утврђено  место,  које  је  често  било  и  административни 
центар у коме је  живео гроф.  Већи градови из римске епохе били су,  поврх тога, 
резиденције епископа. У економском погледу, пак, град се ни по чему није разликовао 
од села. Многи су градови и доцније сачували свој аграрни и полуаграрни карактер.

Који су то општи услови изазвали уздизање градова у Западној Европи крајем X и 
у XI веку? Одговор на то питање састоји се у следећем: градови настају као резултат 
општег пораста производних снага у то време, као резултат пораста становништва и 
развитка  технике,  који  је  условио  друштвену  поделу  рада  и  одвајање  заната  од 
пољопривреде. Клица тог процеса, како је већ раније истакнуто, може се запазити још 
у  епохи  раног  Средњег  века  у  недрима  феудалног  поседа.  Даљи процес  одвајања 
занатства од пољопривреде и усретсрећивања занатске делатности у градовима врши 
се, особито од XI в., у вези са општим развитком технике, углавном технике обраде 
метала и текстилне производње.

Занатлије  као  основа  градског  становништва.  Природно  је  да  су  гро 
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становништва у градовима као центрима производње чиниле занатлије, које су у раном 
Средњем веку делом били неслободни људи, а делом слободне скитнице. У тој епохи 
сретамо нарочиту фигуру путујућег занатлије, који прелази с једног властелинског или 
сељачког газдинства на друго и надокнађује оскудицу у квалификованој радној снази 
на  овом  или  оном појединачном  газдинству.  Али,  основну  масу  градског  занатског 
становништва чиниле су зависне занатлије, које су бежале од својих господара или 
одлазиле  од  њих  под  условима  да  плаћају  дажбине.  »Од  средњовековних  кметова 
образовано је становништво првих градова.«63

Заједно  с  развитком  технике  и  порастом  друштвене  поделе  рада  ствара  се 
тржиште за занатлиске производе. Занатлије почињу да раде за све шире тржиште, за 
поручиоца или за купца, при чему се, природно, занатлије окупљају на таквим местима 
где  се  могу  наћи  купци.  Занатлиска  насеља  могла  су  се  образовати  и  око  зидина 
манастира и око зидина ритерског замка, и на месту ранијих римских градова, ако је за 
то било потребних услова. Најзад, град се могао развити и из феудалног села уколико 
је у њему била у порасту занатска производња или, на крају, из слободног села или из 
насеља, које се образовало на трговачком путу.

Занати се од пољопривреде не одвајају одједном. Занатлије још дуго и даље 
чувају  црте  свог  сељачког  порекла.  »Градске  занатлије  морале  су  свакако  још  од 
почетка  производити  за  размену.  Али  су  и  они  највећи  део  производа  за  своју 
потрошњу израђивали сами; они су имали баште и мале њиве; своју стоку слали су у 
општинску шуму, која их је уз то снабдевала грађом и огревом; жене су преле лан, 
вуну итд. Производња у циљу размене, робна производња, била је тек у зачетку. Отуда 
и  ограничена  размена,  ограничено  тржиште,  стабилан  начин  производње,  локална 
изолованост према спољном свету, локална удруженост изнутра...«64 И село још дуго 
задовољава већи део својих потреба у занатским производима сопственим средствима. 
То се односи и на властелинско и на сељачко газдинство.

Трговина  и  трговци.  Трговина  није  условила  постанак  града  већ  управо 
занатство,  тј.  подела рада у области производње. Но у низу градова од XI  и  XII  в. 
јављају се трговци као самостално занимање. Они су у прво време слабо везани за 
локалну  производњу  и  претстављају  првенствено  путујуће  трговце.  Али  затим,  с 
развитком трговине, ти се трговци насељавају по местима где је размена најживља. До 
тог претварања не долази одједном. Градски трговац још дуго остаје путујући трговац: 
он  креће  са  својом  робом  на  далека  путовања  и  често  спаја  градску  трговину  с 
трговином на путу.

Међу  условима  који  су  повољно  утицали  да  на  одређеним  местима  настану 
градови доста су важан значај имале и трговачке везе, правац трговачких путева, ма 
да, понављамо, трговина сама по себи не претставља основни разлог постанка градова. 
Градови у првом реду настају у областима где се трговина одржала од времена антике, 
као у Италији или јужној Француској, или тамо где се она у доцније време најраније 
почиње да развија — у Низоземској, на Дунаву и на Рајни. Трговачке (а исто тако и 
политичке)  везе  с  Византијом  и  са  Истоком  биле  су  узрок  раног  успона  Венеције, 
Напуља и Амалфија.

Венеција је настала у V в. и рано постала трговачки град. Већ у X в. она тргује 
сољу  и  рибом,  размењујући  их  за  жито,  вино,  уље,  шумску  грађу  и  минерале  из 
северне Италије. Млечани су завладали трговином на Јадранском Мору, узели у своје 
руке посредничку трговину између Италије и Балканског Полуострва, повезали се с 
63  Маркс и Енгелс, Дела, т. V, стр. 484.
64  Ф. Енгелс, Развитак социјализма од утопије до науке, »Култура«, Београд 1947, стр. 66.

180



најважнијим трговачким местима Византије  — Сиријом и Египтом, куда су  извозили 
европске сировине  и  робове.  Они су  преко Бренера  успоставили везе  с  Немачком. 
Преко Византије увожена је у Европу скупоцена источна роба: зачини (нарочито бибер), 
воће, свила, пурпур, бојене вунене тканине, златарски радови и скупоцено оружје. Око 
1000 г. Венеција је очистила Јадранско Море од далматинских гусара и добила на њему 
превласт. Она је изградила велику флоту. Византиски цар Алексије Комнин (1081—1118 
г.) дао је Венецији трговачке повластице у царству због помоћи коју је она пружила 
Византији у борби са Арабљанима и Норманима.

У XI  веку  у  Венецији  се  дижу сјајне зграде:  гради се  катедрала св.  Марка у 
византиском стилу.

Од XI в. почиње да се уздиже Ђенова у Лигурском Заливу. Она тргује у западном 
делу Средоземног Мора. Њени бродови плове и у Сирију. Крајем XI в. она већ има 
снажну флоту.

Развија се трговина и других италијанских градова. Тргује се дуж реке Поа и 
њених притока. Павија постаје важно место у коме се стичу алпски путеви, а заједно с 
њом уздижу се као трговачка места Кремона, Бреша, Пјаченца и Парма. Са севера је 
водио према Риму важан трговачки пут, који се називао »путем хаџија« или »путем 
Франака«. Рим је претстављао најважнији центар куда су се стицале хаџије, које су се 
бавиле и трговином. Пошто је »пут Франака« пресецао трговачки пут дуж реке Поа, 
створени су нарочито повољни услови да се развије трговина ломбардиских градова. 
На обалама Италије главни трговачки центри су били Бари, Бриндизи, Напуљ, Гаета и 
Амалфи. Од алпских путева најважнији су пролазили преко Сен-Бернара и Бренера. На 
југу Француске важни трговачки центри били су Марсељ, Арл и Нарбона, а у Шпанији 
Барцелона.

После средоземне области низоземска област стоји на другом месту по развитку 
лука. То је стара област текстилне производње, која је радила не само за локално 
тржиште  већ  и  за  извоз.  Ту  се  стицало  много  трговачких  путева  —  са  Атлантског 
Океана, Северног Мора, дуж реке Маса, Рајне и Шелде. Преко низоземских земаља 
водио  је  пут  из  Енглеске  на  континент.  Фландрија  већ  у  XI  в.  тргује  с  Данском и 
Норвешком; њени се бродови често појављују у Балтичком Мору. Односи са Енглеском 
нарочито су оживели. У Фландрији су одржавани велики сајмови, који су, с кратким 
прекидима, трајали током целе године и окупљали мноштво трговаца из Фландрије и 
Италије. Развитак трговине утицао је, са своје стране, на стару вунарску производњу 
низоземских  земаља.  Вунене  тканине  постале  су  један  од  најважнијих  предмета 
трговачког промета. Већ у XI в. за фландриско вунарство није била довољна домаћа 
вуна,  па  су  земљопоседници  суседних  земаља  тамо  пласирали  вуну  својих  оваца. 
Сукнар се сада издваја из средине сеоског становништва и пресељава у центре где 
рачуна да ће наћи најбоље услове за прођу своје робе. Низоземска се покрива густом 
мрежом градова — Брижом, Ипром, Ганом, Лидом, Мехелном, Арасом, Махстрихтом, 
Бриселом, Лувеном и многим другим.

У Немачкој се уздижу градови који су лежали на Рајни, великом путу с југа — из 
Италије, на север — у Фландрију. Већина тих градова диже се на месту старих римских 
градова, као Келн, Мајнц, Вормс и Штрасбург. У јужној Немачкој уздижу се градови 
који  одржавају  трговачке  везе  са  Италијом  и  словенским  земљама,  дуж  Дунава  и 
његових притока. Многи од ових градова, као Регенсбург и Аугсбург, такође су настали 
из старих римских градова.

Град и сениор. Но, без обзира на порекло града, он је био феудални град. На 
челу града био је феудални сениор, на чијој је земљи град лежао.
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У раној епохи градско се становништво, још врло слабо организовано, састоји од 
ванредно  разнородних  елемената.  Град  још  има  полуаграрни  карактер.  Његови 
становници испуњавају према сениору обавезе аграрне природе. Знатан део градског 
становништва  чине  сељаци.  Град  нема  посебне  градске  управе.  Он  се  налази  под 
влашћу сениора или његовог управника. који градском становништву суди и намеће 
разне  глобе  и  дажбине.  Притом  град  често  не  претставља  јединство  ни  у  смислу 
сениорске управе. Навешћемо као пример Амијен, који је био подељен између четири 
разна сениора. Као феудалну својину, сениор је могао завештати град у наследство 
исто онако као и село. Могао га је делити међу своје наследнике, могао га је продавати 
или залагати у целини или делимично. Организација града настаје у процесу борбе са 
сениором, борбе која је условила нужност да се уједине разнородни елементи који су 
улазили у састав градског становништва. Уједно с тим јача и заоштрава се класна борба 
на селу. На тој основици запажа се од XI в. тежња феудалаца да учврсте своју класну 
превласт јачањем феудалне организације државе. Место процеса политичког цепања 
јавља се тенденција ка уједињавању малих феудалних јединица и окупљању феудалног 
света.

Ту  је  тенденцију  искористила  у  више  земаља  краљевска  власт  чије  је 
учвршћивање било потребно све развијенијем градском занатству и трговини.
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утопије до науке, Дела, т. XV, гл. III. (Види српски превод. Издање »Култура«, Београд 
1947). —  Енгелс, Марка, Дела, т. XV. —  Енгелс, О распадању феудализма и развитку 
буржоазије, Дела, т. XVI, део I.

II. Студије. Маурер, Увод у историју општинског, задружног, сеоског и градског 
уређења и  јавне  власти,  Москва  1880.  —  Белов, Градско уређење и  градски  живот 
средњовековне Немачке, Москва 1912. Уводни чланак Петрушевског.
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XIV. РАЗВИТАК ГРАДОВА ФЕУДАЛНЕ ЕВРОПЕ ОД XI ДО XV ВЕКА

Борба градова са сениорима.  Борба градова с феудалним сениорима почиње 
већ у првој фази градског развитка. У тој борби изграђује се градско уређење; они 
разнородни елементи од којих се састојао град организују се и збијају. Од исхода те 
борбе зависи политичко уређење које добија град.

Развитак робно-новчаних односа у градовима заоштрава борбу између града и 
феудалца, који тежи да присвоји све већу градску акумулацију повећавањем феудалне 
ренте.  Захтеви  сениора  према граду  постају  све  већи.  Сениор  прибегава  методима 
директног насиља над грађанима у тежњи да повећа обим прихода од града. На тој 
основици између града и сениора избијају сукоби, који приморавају грађане да створе 
одређену  организацију  да  би  извојевали  независност,  организацију  која  у  то  доба 
претставља и основицу градске самоуправе.

Борба  градова  са  сениорима  почиње  од  XI  в.  Поједини  случајеви  те  борбе 
сусрећу се и раније тамо где је рано почео градски живот — у Италији и Низоземској. У 
тој  борби  рађа  се  нови  облик  градске  организације,  који  је  у  северној  Француској 
добио назив комуне.

Живу  слику  борбе  градова  са  сениорима  пружа  историја  градова  у  северној 
Француској.  Борбу  је  почео  град  Камбре,  који  је  извојевао  комуну  1077  г.  Одмах 
затим ;биле су основане комуне у Сен-Кантену, Бовеу, Ноајону и Лану.

Хроничари  те  епохе,  стојећи  на  феудалном  гледишту  (Гиберт  Ножански), 
називају комуну »новом и мрском речју«. Та за феудалца »нова и мрска« реч била је 
девиза под којом су  се градови северне Француске дизали и борили против својих 
сениора.  Сениори  су  често  морали  да  чине  уступке  и  да  деле  градовима  права 
самоуправе. Али, чим би сениор осетио да је довољно моћан, он би укинуо све уступке 
и борба би поново почињала отежући се понекад вековима.

Историја  ланске  комуне.  Карактеристичан  пример  борбе  северофранцуских 
комуна с феудалцима претставља историја града Лаца, који лежи североисточно од 
Париза. Крајем XI в. Лан је био један од најбогатијих градова северне Француске и 
доносио свом сениору велики приход. У Лану, као и у многим тадашњим градовима, 
сениор је био епископ.  Сматрало се  да је ланска епархија  необично уносна,  па су 
епископи трошили грдан новац да би је добили.

Епископ је у то време био нарочита фигура. Он је често врло слабо умео да 
пише, рђаво је читао латински и није умео да служи у цркви; то је био ратник и ловац, 
једном речју, прави световни феудалац, само је имао духовно достојанство.

У XII в. борба између епископа и ланских грађана крајње се заоштрила. Епископи 
и њихови ритери нису се устезали ни од каквог насиља да би од града исцедили још 
више  новца:  хапсили  су  богате  грађане,  бацали  их  у  затвор  и  тражили  откуп; 
непрекидно су повисивали намете, а када их неко не би платио, изводили би га пред 
суд и упропашћивали огромним глобама.

Притисак се нарочито повећао када је епископ постао Норманин Годри (1106 г.). 
Град  је  решио  да  се  откупи  од  сениора  исплативши  му  знатну  суму  новаца. 
Искористивши  отсуство  Годрија,  град  је  закључио  уговор  с  његовим  заменицима. 
Пошто је Годрију био потребан новац, он се сагласио с том нагодбом. У Лану је била 
организована комуна, која је грађанима пружала могућност да се ослободе изнуђивања 
од  стране  сениора,  а  град  се  за  то  обавезао  да  ће  му  исплаћивати  сваке  године 
одређену ренту.  Град је од епископа добио право да има самоуправу, да разрезује 
грађанима порезе и, на крају, право на свој сопствени суд, поред епископског. Читаво 
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се  становништво  удружило  да  би  се  епископу  исплатила  тражена  сума.  На  молбу 
грађана, краљ Луј VI потврдио је комуну и добио за то богате поклоне.

Али је Годри врло брзо потрошио новац који је добио од града и одлучио да 
укине комуну. Позвавши краља у Лан, молио га је да уништи комуну обећавајући да ће 
за то платити знатну суму новца. Када су грађани за то сазнали, понудили су са своје 
стране краљу 400 ливара; али, пошто је Годри давао више, судбина комуне била је 
запечаћена.  Комунална  повеља била  је  уништена  (1112  г.)  Годријев  покушај  да  од 
грађана наплати суму коју је обећао краљу изазвао је устанак. Одјекнуо је борбени 
поклик: »Комуна! комуна!«. Грађани су се наоружали и напали на ритерске домове. 
Многи ритери и функционери били су убијени. Најзад, био је убијен и сам епископ, и 
његов се леш дуго вукао по улици.

Луј  VI,  који  је  потврдио  укидање  комуне,  и  феудалци  северне  Француске 
одлучили су да казне Лан. Део становника, не чекајући да се појави краљевска војска, 
побегао је из града који су краљ и феудалци заузели и опљачкали. Много је грађана 
било побијено и мучено. Комуна је била укинута. У град је ушао нови епископ, који је у 
нешто  опрезнијој  форми  васпоставио  све  злоупотребе  због  којих  је  био  окривљен 
Годри.  Против  Годријевих  наследника  дизано  је  неколико  устанака,  све  док  не  би 
пристали да учине уступке и да грађанима поново дају комуну. Уосталом, да би се 
избегла та реч која је епископу била непријатна, они су је назвали »успостављање 
мира«. Краљ је тај уступак потврдио 1128 г.

Политика краљевске власти према Лану није се одликовала постојаношћу. Краљ 
је иступао као арбитар између феудалаца и града и пристајао уз ону страну која би му 
више платила, од које је очекивао у одређеном тренутку више користи. Комуна је у 
Лану час укидана час васпостављана, и та је борба трајала до XIV в., када је комуна 
била  коначно укинута (1331 г.).  Али,  коначним укидањем ланске  комуне  није  била 
васпостављена власт епископа над градом, већ је била заведена краљевска власт.

Типови градске самоуправе.  На историји Лана може се пратити процес борбе 
између сениора и града, процес у коме се формира градска самоуправа. Но, та је борба 
различито текла у разним земљама Европе.

Градовима  је  релативно  лако  пошло  за  руком  да  однесу  победу  над  својим 
сениорима  у  Италији,  где  је  феудализам  био  слабије  развијен,  где  су  градови 
доживљавали врло ран и јак процват и где су се ритери, водећи борбу против сениора, 
често уједињавали против њих с градовима. Градови северне Италије не само да су 
извојевали  самосталност,  већ  су  себи  потчинили  и  околну  сеоску  област.  Ту  је 
створена ситуација различита од оне коју запажамо у већем делу остале Европе, где 
село, тј. класа феудалаца, политички влада над градом. У Италији се стварају градови 
- државе.

У другим земљама Европе резултати борбе градова са сениорима били су доста 
различити. У неким случајевима градови су извојевали пуну самоуправу, права комуне, 
тј. права да бирају своје функционере, да имају свој суд, своје финансије, права да 
сами  расписују  порезе;  њихови  односи  према  сениору  сводили  су  се  на  плаћање 
релативно ниске и утврђене ренте. Град-комуна заузима место у феудалној лествици. 
То је колективни сениор своје врсте. Комуна може објављивати рат, склапати мир и 
ковати Новац. Она има своје вазале и кметове. Освајање самоуправе оружјем често се 
замењује њеним освајањем новцем. По речима Енгелса, »Становници градова имали су 
моћно  оружје  против  феудализма  —  новац«.65 У  другим случајевима  права  која  би 

65  Маркс и Енгелс, Дела, т. XVI, део I, стр. 441.
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добио  град  била  су  права  непотпуне  самоуправе.  Тако  краљевски  град  Париз  није 
уживао права комуне.  Овде је  управа  била подељена између града и  функционера 
краљевске  власти.  Градови  који  су  имали  непотпуну  самоуправу  називали  су  се  у 
Француској  буржоаским  градовима (villes  de  bourgeoisie).  Такав  су  положај  имали 
многи градови у Француској, на пример Орлеан, Шартр, Тур, Нант, Лион, Руан. Најзад, 
много је градова добијало извесне привилегије још приликом свог постанка. Пошто су 
градови  претстављали добар извор  прихода,  сениор је  готово  делио  градска  права 
месташцима која су лежала на његовој  земљи да би привукао становништво. То су 
такозвани  нови  градови (villes  neuves).  Сениори  су  давали  олакшице  и  старим 
опустелим градовима да би у њих привукли становништво и оживели њихову економску 
делатност.  Тако  неким  градовима  није  пошло  за  руком  да  се  ослободе  сениора, 
нарочито малим градовима у којима занатство и трговина нису били довољно развијени 
и који нису имали снаге за борбу са својим феудалцем. Они су, као и раније, морали да 
сносе феудалне обавезе и да се користе самоуправом само у границама које им је 
давао сениор.

Самоуправни  градови  имали  су  право  да  бирају  градско  веће,  врховни  орган 
градске  управе.  Веће  је  управљало  војним  снагама  града,  градским  финансијама, 
водило надзор над занатима и издавало наредбе обавезне за грађане. На челу већа 
стајало  је  изборно  лице  које  је  у  Немачкој  носило  назив  биргермајстер 
(Bürgermeister), у Француској и Енглеској — мер (maire, mayor), а у Италији су обично 
на челу градова били конзули. Судске функције вршило је некада само веће, а понекад 
засебни судски колегиј, чији су се чланови називали скабини (шефени, ешевени).

У  борби  за  своју  самосталност  градови  су  постигли  лично  ослобођење  свих 
грађана. Обично су сви становници града били ослобођени кметске зависности. Чак и 
кмет који би побегао у град и у њему живео одређено време, обично једну годину и 
један дан, постајао је слободан, и његов га сениор више није могао вратити у кметску 
зависност. Како каже немачка пословица: »Stadtluft macht frei«, »Градски ваздух чини 
човека слободним«.

Спољни изглед средњовековног града. Феудални град мало је био налик на 
данашњи. Он је, по правилу, био опасан зидинама, које су му биле неопходне да се 
заштити  од  непријатељских  напада  и  да  у  случају  наиласка  непријатеља  пружи 
уточиште  и  сеоском  становништву.  Градско  становништво  вршило  је  стражарску  и 
гарнизонску службу. Сви становници града — трговци и занатлије — умели су да рукују 
оружјем. Градске војске често су наносиле пораз ритерима. Појас зидина у којима је 
лежао град није му давао могућност да се развија у ширину. Постепено су око тих 
зидина ницала предграђа која су, са своје стране, такође утврђивана. Тако се град 
развијао у облику концентричних кругова. Средњовековни град био је мали и тесан. По 
градовима је у Средњем веку живео само незнатан део становништва земље. 1086 г. у 
Енглеској је био извршен општи попис земље. Судећи по том попису, у другој половини 
XI в. у Енглеској није живело у градовима више од 5% читавог становништва. Али ни ти 
грађани још нису били потпуно оно што ми разумемо под градским становништвом. 
Један њихов део још се бавио пољопривредом и имао земљу изван града.

Крајем XIV в. у Енглеској је био извршен нови попис ради разреза пореза. Из 
њега се види да је већ отприлике 12% становништва живело у то време у градовима. 
Ако се  с  тих  релативних  цифара пређе на  питање о  апсолутној  бројности  градског 
становништва,  видећемо да су  и  у  XIV  в.  градови с  20.000 становника сматрани за 
велике градове. У средњим, пак, градовима било је 4 до 5 хиљада становника. Лондон, 
који је у XIV в. имао 40 хиљада становника, сматран је за врло велики град. Притом, 
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како смо већ рекли, већини је градова био својствен полуаграрни карактер. Било је 
много »градова« и чисто аграрног типа. Било је у њима и професионалних занатлија, 
али је преовлађивала сеоска домаћа радиност. Такви су се градови разликовали од 
села  углавном  само  по  томе  што  су  били  ограђени  зидинама  и  показивали  неке 
особености у управи.

Како је већ било речено, становници града имали су своје вртове, своја поља и 
своје пашњаке. Сваког јутра, на глас рога, отварала су се сва градска врата, куда су 
изгонили стоку на општинске пашњаке, а увече су ту стоку опет утеривали у град. У 
градовима су углавном држали ситну стоку — козе, овце и свиње. Свиње нису изгонили 
из града; оне су у самом граду налазиле обилно хране, јер је све ђубре, сви отпаци 
хране, бацано ту, на улицу. Стога је по граду било страшно блато и смрад; немогућно је 
било проћи улицама средњовековног града а да се човек не испрља блатом. Када би 
падала киша, улице су претстављале баруштине у које су пропадале таљиге и у које је 
понекад могао да потоне и коњаник с коњем. За време суше у граду се није могло 
дисати  од  загушљиве  и  смрадне  прашине.  У  таквим  условима  заразне  болести  у 
градовима нису престајале, и у време великих епидемија,  које су у Средњем веку 
избијале с времена на време, страдали су највише градови. Смртност је у градовима 
била необично велика. Становништво градова стално би опадало да није попуњавано 
новим досељеницима са села.

Пошто зидине нису дозвољавале градовима да се развијају у ширину, улице су се 
стешњавале до крајње мере да би могло стати што више зграда; куће су се надвијале 
једна над другом, горњи спратови били су истурени изнад доњих, а кровови кућа с 
обеју  страна  улице,  готово  су  се  један с  другим додиривали.  Свака  кућа  имала  је 
мноштво  дограђених  делова,  галерија  и  балкончића.  Град  је  био  тесан  и  препун 
становника, и поред малог броја градског становништва.

У граду обично налазимо трг — једино више-мање пространо место у граду. У 
пијачне дане трг би закрчиле тезге и сеоска кола с робом сваке врсте коју би дотерали 
из околних села.

Понекад  је  у  граду  било  и  неколико  тргова,  од  којих  је  сваки  имао  своју 
специјалну намену: постојао је трг на коме се трговало житом, на другом су продавали 
сено итд.

Градско занатство. Производну основу средњовековног града чинили су занати. 
Главни  део  градског  становништва  чиниле  су  занатлије.  Занатлије  су  своју 
специјалност  повезивале  са  сеоским  пословима.  Занатлија  је  обично  имао  свој 
повртњак,  своју  стоку  тако  да  је  известан  део  својих  намирница  добијао  од 
пољопривреде. Али, његово основно занимање био је занат.

Не сме се заборавити да је занатске радиности било и на селу. На феудалним 
поседима постојале су властелинске занатлије. Сељаци су израђивали домаће тканине, 
потребне за одећу, и једноставнија пољопривредна орућа. Град је могао да задовољи 
само  један  део  сеоских  потреба  у  занатским  производима.  Спајање  занатске 
производње  с  пољопривредном,  специфично  у  феудализму,  остаје  карактеристика 
читавог Средњег века. Подела рада између града и села била је непотпуна.

Сваки је занатлија сам продавао производе свог рада. Стога у градској трговини 
трговци-посредници  нису  играли  видну  улогу.  Градске  власти  чак  су  гониле 
препродавце  који  су  својим  шпекулацијама  дизали  цене  производима.  Трговци  су 
углавном трговали увоженом робом — зачинима или луксузним предметима, које су 
набављали  са  Истока,  харингама,  сољу  и  вином.  Трговац  је  дуго  задржао  ранији 
карактер путујућег трговца. Он је некада морао да путује далеко по своју робу. Али, 
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трговина увоженом робом доносила је већу зараду и стварала бржу акумулацију него 
ситно  занатство.  Нарочито  је  брзо  извршена  трговачка  акумулација  у  великим 
трговачким градовима који су се бавили великом прекоморском трговином.

Еснафи.  Карактеристичну  особеност  средњовековног  града  претставља 
организовање занатског становништва у посебне савезе — еснафе (цехове) и гилде.

Еснафи се јављају готово истовремено с постанком градова. Еснафи се у Италији 
сусрећу  још од X  в.,  у  Француској,  Енглеској  и  Немачкој  — од XI  и  XII  в.  Коначно 
формирање  еснафа  (еснафски  статути)  извршено  је  доцније.  Еснафи  су  првобитно 
настали као организације кметова који су побегли у град и репродуковали уређење 
сеоске  марке.  Маркс  и  Енгелс  овако  одређују  узроке  који  су  изазвали  образовање 
таквих савеза: »Потреба за уједињавањем против уједињеног разбојничког племства, 
потреба  за  заједничким  тржишним  просторијама  у  епохи  када  је  произвођач  био 
истовремено и трговац, пораст конкуренције одбеглих кметова који су притицали у све 
развијеније градове, феудално уређење целе земље — све је то родило еснафе«.66

За  средњовековне  занатлиске  еснафе  карактеристична  је  ситна  производња. 
Сваки члан еснафа био је ситни занатлија, који је са«м непосредни произвођач. Он 
ради сам са алатом који има у својој радионици, за коју је везан, по речима Маркса, 
»као што је пуж везан за своју кућицу«. Тај занатлија обично ради у истој радионици у 
којој су радили његов отац и његов дед и где ће радити. његова деца и унуци служећи 
се истим алатом. Он ради заједно са својом породицом и уз помоћ једног или два 
калфе и шегрта. По правилу, сваки шегрт, кад прође обуку, ради неко време као калфа 
и,  када  скупи  мало  новаца,  може  да  отвори  своју  радионицу,  јер  су  при  ситном 
карактеру производње трошкови за уређење радионице и набавку сировина били врло 
незнатни.  Било  је,  природно,  и  таквих  еснафа  где  је  требало  доста  новаца  за 
отпочињање посла, на пример еснафи златара, али је таквих еснафа било врло мало.

Ситна занатска производња није себи постављала за циљ постизавање профита и 
проширену  репродукцију  већ  само  прибављање  средстава  за  живот.  »Живот  који 
доликује  његовом положају —  а не прометна вредност као таква,  не  богаћење као 
такво«67 циљ је занатлијиног рада.

Сваки еснаф био је савез ситних занатлија који су припадали једној професији. У 
ситној занатској радионици није било иоле шире поделе рада; стога када је с порастом 
и  усавршавањем технике  почела  расти  техничка  подела  рада,  она  је  вршена  међу 
појединим  радионицама.  То  је  имало  за  последицу  повећање  броја  професија  и 
еснафа. Тако су се текстилном производњом бавили еснафи дрндара, прелаца и ткача. 
Но,  послови  око  сукна  нису  се  ограничавали  само  на  то.  После  ткања,  оно  је 
подвргавано  ваљању,  које  се  обављало  у  нарочитим  радионицама  за  ваљање  — 
ваљаоницама. Затим је обављан низ других операција — подрезивање, чупање длаке, 
бојење, и тек је после тога сукно ишло у продају. Све те операције претстављале су 
специфичности појединих еснафа. Исто су се тако израдом металних предмета бавили: 
еснаф  ножара,  еснаф  оружара  итд.;  еснаф  ножара  дељен  је,  са  своје  стране,  на 
израђиваче оштрица и ножних дршки; кожарска производња делила се на обућарски, 
ременарски, ташнарски еснаф итд.

На тај начин, пораст технике и специјализације није променио ситни карактер 
заната већ је водио образовању све нових и нових еснафа, којих се у сваком граду 
могло  набројити  на  десетине,  а  у  неким градовима и  на  стотине.  У  Паризу  је,  на 
пример, почетком XIV в. било више од 300 занатлиских еснафа, који су обухватали 5,5 
66  Маркс и Енгелс, Дела, т. IV, стр. 14—15.
67  »Архив Маркса и Енгелса«, т. II (VII), стр. 111.
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хиљада занатлија.
У већини градова припадност еснафу била је обавезна за свакога ко би желео да 

се бави занатом. То се правило у Немачкој звало Zunftzwang — еснафска принуда. Али, 
еснаф није пуштао свакога у своју средину. Да би неко постао члан еснафа, морао је да 
прође одређени стаж, да извесно време проведе као шегрт и калфа, а затим да буде 
примљен у ред пуноправних мајстора, који имају право да држе своју радионицу. То 
правило принудне припадности еснафу уклањало је могућност конкуренције од стране 
занатлија који нису улазили у еснаф.

Еснаф  је  регулисао  занатску  производњу.  Сваки  члан  еснафа  стојао  је  под 
надзором изборних функционера еснафа. Сваки еснафски мајстор морао је  да  даје 
производе  одређеног  квалитета,  јер  се  израда  лоших  производа  одражавала  на 
интересима свих чланова еснафа.

Строго је било прописано какав се алат и какав материјал мора употребљавати. 
Тачно  је  било  одређено  колика  мора  да  буде  ширина  тканине  коју  израђује  ткач, 
колико нити мора да има потка. Рад се морао обављати пред очима свију.

Еснаф је  прописивао  и  колики  број  часова  мора  а  ради  сваки  члан  еснафа. 
Забрањиван је ноћни рад не само зато што се тако погоршавао квалитет рада, но и због 
тога да би се отстранила конкуренција међу појединим члановима еснафа. Еснаф је 
претстављао  организацију  ситне  производње,  и  он  је  будно  мотрио да  производња 
сачува ситни карактер, да не буде могућности за стварање крупних предузећа. У том 
циљу еснаф је ограничавао број калфи и шегрта које је смео да држи један мајстор. 
Постојала су правила која нису дозвољавала занатлији да набавља више сировина но 
што му је било потребно за производњу. Ако би набавио више, вишкове би морао да 
подели  са  својом  сабраћом  по  еснафу.  Сваки  мајстор  могао  је  имати  само  једну 
радионицу. Био је утврђен број банкова који се могао држати у радионици. Еснафски 
статути  су  забрањивали да  се  у  прозорима уређују  излози  робе  који  падају  у  очи, 
забрањивали су дозивање купаца.

Еснаф је  неко  време  играо  прогресивну  улогу  у  смислу  развитка  технике,  у 
смислу производне дисциплине, али је његова тенденција да сачува ситну производњу 
врло брзо почела да кочи технички прогрес. Еснаф се односио непријатељски према 
свему што је могло изазвати конкуренцију, па, дакле, и према увођењу било каквих 
техничких  новина  и  усавршења.  Зато  су  нови  технички  проналасци  врло  често 
уништавани а проналазачи скупо плаћали за своју предузимљивост. И тако су еснафи, 
који  су  на  одређеном стадију  развитка играли прогресивну улогу,  почели затим да 
играју реакционарну улогу, задржавајући технички прогрес.

Све ово што је речено не исцрпљује функцију еснафске организације. Еснаф је 
претстављао и организацију узајамне помоћи. Сваки члан еснафа морао је да уплати 
уписнину, а затим да плаћа периодичне улоге. Из сума које би се на тај начин сабрале 
и из прилога указивана је помоћ неимућним члановима, чињени су расходи у случају 
смрти неког од чланова еснафа. Ако би удовица или деца остали без средстава за 
живот, указивана им је помоћ из еснафске касе. Еснаф је био религиска организација 
своје врсте: имао је своју цркву или бар своју капелу или олтар у цркви. У верским 
литијама  ишли  су  сви  чланови  еснафа  заједно  у  празничким  оделима  са  својом 
еснафском заставом, на којој је био еснафски грб, који је обично претстављао оруђа 
производње тог заната. Када би умро неки члан еснафа, сахрањивао га је читав еснаф 
заједнички, а затим је цркви плаћано да се покојнику служе мисе за покој душе.

Најзад, еснаф је био и војна организација, која је претстављала одред, а овај је 
обављао гарнизонску службу и у рату претстављао засебну војну јединицу.
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Еснаф је имао свог изборног старешину, који је обично носио назив »магистра«. 
Постојали су надзорници који су пазили да чланови еснафа не крше радна правила. 
Еснаф  је  имао  свој  статут  који  се  састављао  и  прихватао  на  заједничком  скупу 
мајстора,  некада  и  уз  учешће  калфи.  Еснаф  је  имао  свој  суд  који  је  претресао 
случајеве кршења еснафског статута. Еснаф је периодично сазивао скупштину на којој 
су  решаване  све  важније  ствари.  Те  су  се  скупштине  често  завршавале  веселим 
гозбама (немачка реч Zeche, цех, значи такође веселу гозбу, пијанку).

Занати и тржиште.  Производњи ситног  карактера одговарали су  уски оквири 
градског тржишта. У огромној већини случајева град је могао да својим производима 
задовољава само малу сеоску област, одакле је добијао већи део неопходних сировина 
и животне намирнице. Притом је село знатан део својих потреба задовољавало, као и 
раније, својим средствима.

Али, неким градовима који су се налазили на великим трговачким путевима не 
може  се  дати  карактеристика  малих  насеља  која  врше  размену  само  са  околном 
облашћу. Такви су, на пример, фландриски градови: фландриска сукна, израђена од 
вуне по коју су трговци ишли у Енглеску, отпремана су на продају по сајмовима читаве 
Европе.  Таква  је  била  Фиренца  са  својом  развијеном  текстилном  производњом, 
вуненом а затим свиленом. У Италији Венеција и Ђенова, у Француској Париз вршили 
су обимну трговину с многим земљама. У трговачком погледу Лондон је био повезан с 
континентом. Тако исто су и немачки градови на Дунаву одржавали обимне трговачке 
везе са Угарском, словенским земљама итд. Чак ни мали градови нису могли бити без 
робе довожене из далека — соли, метала итд.

Не сме се заборавити ни то да је било доста градова аграрног типа, који унутар 
својих зидина нису производили потребне занатске производе. Потребне предмете они 
су морали куповати у другим градовима.

Класно  раслојавање  у  граду. Низ  буржоаских  истраживача  слика 
средњевековни град као социјалну идилу своје врсте. Свако живи од рада својих руку у 
релативном изобиљу, води своје мало газдинство не бринући се о већем. Нико никога 
не експлоатише.

Чињенице не потврђују ту идиличну слику. Почећемо с питањем о шегртима и о 
томе да ли су они били експлоатисани. Ми у средњовекрвном граду видимо необично 
дуг стаж учења заната — у Енглеској,  на пример, седам година. За средњовековне 
занате било је потребно дуго учење, јер је ту била потребна велика пракса руке, али је 
дуги  рок  учења  заната  имао  и  друге  циљеве.  Последњих  година  учења  шегрт  је 
постајао  довољно  квалификован  да  би  могао  самостално  израђивати  робу  која  се 
производила у радионици његовог газде, и тако овоме доносити знатну корист.

Познати  су  чести  случајеви  да  један  мајстор  продаје  шегрте  другоме,  тј.  да 
мајстор уступа своја права на шегрта. Очигледно су та права претстављала извесну 
корист  кад  су  их  продавали  и  куповали.  Све  то  убедљиво  сведочи  да  су  мајстори 
експлоатисали шегрте.

То  се  исто  може  рећи  о  односима  мајстора  и  калфи.  Мајстор  је  својим 
монополским положајем у еснафу принудно искоришћавао и експлоатисао рад калфи. 
Калфа је на крају крајева могао постати мајстор, али док се налазио у служби мајстора 
морао је  да  му  даје  свој  вишак рада.  Калфу је,  као и  шегрта,  мајстор  подвргавао 
ванекономској принуди. Мајстори су састављали еснафске статуте, у рукама мајстора 
био је еснафски суд, где су они судили калфама. Трајање радног дана било је за калфе 
врло велико, особито лети, када су радили од зоре до мрака.

Та диференцијација у еснафу, у почетку релативно слаба, пошто је готово сваки 
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калфа могао постати  мајстор,  појачавала  се  током времена.  Наступа тренутак када 
калфа више не може постати мајстор и када се претвара у сталног најамног радника. 
То се нарочито брзо дешавало у оним градовима и у оним водећим гранама занатске 
производње  (текстилне,  металургиске,  кожарске),  у  којима  се  радило  не  само  за 
околну  област  већ и  за  удаљена  тржишта.  Веза  са  широким тржиштем стварала  је 
предуслове  за  производњу  ширих  размера.  У  градовима  као  што  је,  на  пример, 
Фиренца неки су еснафи врло рано изишли из оквира ситне производње. То се односи 
и  на  низ  других  градова,  особито  италијанских  и  фландриских.  Повећавање 
производње водило је томе да је руководећа улога у еснафу почела прелазити крупним 
мајсторима. На тој бази почиње појачано социјално раслојавање. Врло често је крупни 
мајстор запошљавао ситне мајсторе снабдевајући их сировинама или полуфабрикатима 
и добијајући од њих готов производ. У еснафима се врши диференцијација; у њима се 
одваја еснафски горњи слој и ствара се експлоатисана маса калфи и ситних мајстора 
који постају зависни од крупнијих мајстора.

Патрицијат и еснафи. Градска управа није ни издалека била демократска. Борба 
града са сениорима вођена је снагама народне масе а, пре свега, занатлија, који су 
тежили да  постану  слободни произвођачи  робе.  Али,  народна  маса  обично је  била 
отстрањена од учешћа у градској управи, која се налазила у рукама релативно мале 
групе богатих грађана. Том градском горњем слоју припадали су у првом реду трговци 
и поседници градске земље; најзад, у градовима, особито италијанским, живели су и 
ритери, који су имали земљу у близини града и утврђене домове у самом граду.

Градски  горњи  слој  који  се  састојао  од  богатих  трговаца,  кућевласника  и 
поседника градске земље, а делом и ритера, није учествовао у производњи, већ је 
претстављао привилеговану групу, која је добила назив патрицијат.

Та наследна аристократска група није пуштала у своју средину нове чланове или 
их је пуштала с великом муком.

Повластице које би град извојевао доспевале су у руке градског патрицијата. 
Градско веће бирало се само из редова патрицијата. Из његове се средине бирао и 
биргермајстер и друга службена лица у граду. У рукама патрицијата налазила се читава 
градска управа, градске финансије н градски суд, што је, природно, омогућавало да се 
води  потпуно  одређена  класна  политика,  особито  у  погледу  пореских  оптерећења. 
Дајући  све  могуће  олакшице  и  попусте  патрицијима,  градска  је  управа  тешко 
притискивала пореским наметима занатлиску масу. Суд у рукама патрицијата био је 
орган класног правосуђа. У рукама патрицијата налазиле су се и војне снаге града. Све 
је то изазвало борбу еснафских занатлија с патрицијатом за власт у граду. Та је борба 
вођена од XIII до XV в. готово у свим градовима средњовековне Европе, али она није 
свуда  једнако  завршена.  У  једним  градовима,  особито  оним  где  се  јако  развила 
занатска производња еснафи су однели превагу; у  другима — еснафски су покрети 
завршени поразом еснафа и победом патрицијата. Местимично су се еснафски покрети 
компликовали, јер су почињали онда када борба између сениора и града још није била 
завршена. Ту је понекад склапан необичан савез сениора и еснафа против патрицијата, 
при чему су сениорима служили еснафи да би се дочепали власти. Тако је било, на 
пример, у Фландрији крајем XIII и почетком XIV в., када су еснафи против патрицијата 
склопили савез с фландриским грофом. Патрицији су са своје стране тражили подршку 
код француског краља.

С великом жестином, вођена је борба између еснафа и патрицијата у богатом 
рајнском  граду  Келну.  Келн  је  већ  у  XI  в.  почео  борбу  против  свог  сениора  — 
архиепископа. Последица те борбе, која се отегла до XIV в., била је та да је Келну 
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пошло за руком да дође до самоуправе извојевавши код архиепископа час једну час 
другу  слободу.  Келнски  патрицијат  састојао  се  од  богатих  трговаца  (у  првом  реду 
трговаца вином и сукном), од зеленаша, богатих поседника парцела и кућа у граду и 
закупаца градских пореза. Неки су патрицији долазили до земље и ван града, стицали 
ритерско звање и стапали се с феудалном аристократијом. Патрицији су подизали себи 
у граду утврђене домове попут замкова, орођавали се с ритерима и сурово угњетавали 
и презирали занатлије. Архиепископ је, у тежњи да поврати своја права, настојао да 
искористи јаз који је рано почео да пуца између патрицијата и еснафа. Већ средином 
XIII в. занатлије су, подржаване од архиепископа, извојевали право учешћа у органима 
градске управе, али је ускоро патрицијату пошло за руком да их отуда истисне и да 
васпостави строго патрициску управу. При томе је долазило до уличних борби.

У XIV в. обновљена је борба између келнских патриција и еснафа. У тој борби 
иступио је на страну занатских еснафа и онај  део трговаца који није био пуштен у 
редове патрицијата и у градску управу. У другој половини XIV в. власт је неколико пута 
прелазила из руке у руку, док најзад 1396 г. еснафи у Келну нису узели власт у своје 
руке. Сви су еснафи били организовани у 22 корпорације, које су обављале изборе 
»Великог  већа«  и  биргермајстера.  Али  победа  еснафа,  постигнута  снагама  градске 
демократије, није уопште била победа демократије. Веће, које су бирали сви еснафи, 
постало је затворена корпорација, а било је дозвољено и патрицијима да у њега уђу. 
Настала је нова аристократија, састављена делом од старог патрицијата, а делом од 
келнске занатлиске и трговачке буржоазије, која раније није улазила у патрицијат. Та 
нова аристократија повела је политику која се у мало чему разликовала од политике 
патрицијата.  Сва  је  управа  усретсређена  у  рукама  мале  групе  породица.  Тежиште 
пореског система све се више преносило на предмете потрошње. Све је то изазивало 
оштро незадовољство демократских маса Келна и током XV и XVI в. довело до низа 
устанака против градске олигархије.

Аналогну  слику  видимо  у  Фиренци,  која  је  била  највећи  индустриски  центар 
Италије.  И  ту  еснафи  после  дуготрајне  борбе  истржу  власт  из  руку  градске 
аристократије;  али,  победа  еснафа  претставља  само  долазак  на  власт  нове 
аристократије, такозваних »старијих еснафа« или »угојеног народа«.

Келн и Фиренца пружају пример победоносних еснафских устанака. Али, у низу 
градова победа је припала патрицијату. То се пре свега односи на оне градове где се 
занатска производња развијала релативно спорије од трговине, где су најутицајнију 
групу  у  граду  и  даље  чинили  трговци,  па  занатлиски  еснафи  нису  добили  онај 
социјални  значај  који  су  добили  у  индустриским  градовима.  Такви,  првенствено 
трговачки градови где је власт била усретсређена у рукама трговаца, били су Венеција, 
Ђенова  и  низ  северонемачких  градова  (Хамбург,  Либек,  Бремен  и  други)  који  су 
улазили у састав такозване Велике Ханзе (види гл. XXIV).

Формирање слоја сталних плаћених радника. Заузимање власти од стране нове 
аристократије изазива отпор демократских слојева града, којима су припадали ситни 
мајстори и калфе.

У XIV и XV в. у већини европских земаља долази до затварања еснафа. Еснафски 
мајстори уједињују се у затворене корпорације, правећи све могуће тешкоће калфама 
да у њих уђу. У раније је доба сваки калфа који би прошао одређени стаж пуштан у 
звање мајстора и он је могао отворити своју радионицу. Сада се ствар мења. Само 
синови и зетови мајстора несметано добијају звање мајстора. Остале калфе могле су 
постати мајстори само ако претходно учине велике новчане издатке.  Морали су  да 
уплате у еснафску касу велике износе. Затим су морали да израде такозвано ремек-
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дело (chef d’ouvre или Meisterwerk) — примеран рад који је имао да покаже спрему 
калфе. Тај, сам по себи оправдани захтев постао је крајем XIV и у XV в. нова препрека 
за  ступање у  редове мајстора.  Као ремек-дело требало је  о  свом трошку израдити 
предмет за који су били потребни велики издаци. Затим је онај који се прима у ред 
мајстора морао приредити скупу гозбу за чланове еснафа. Једном речју, еснафи теже 
да свим средствима уклоне нова лица из учешћа у еснафу. Еснаф се од демократске 
организације,  организације  ситних  мајстора,  претвара  у  затворену  корпорацију  која 
искоришћава старе еснафске монополе да би се обогатила на рачун експлоатисаних 
калфи. Калфе се сада претварају у сталне плаћене раднике. Калфе, по правилу, више 
и не могу  постати мајстори.  Притом,  рад у  радионици лежи у  основи на калфама. 
Мајстор за себе задржава углавном руковођење производњом.

Сада калфе стварају своје посебне професионалне организације које заштићују 
њихове  интересе.  У  XIV  и  XV  в.  ничу  у  Западној  Европи  савези  калфи  који  су 
постављали себи за циљ борбу с мајсторима и с муком постизавали повећање надница 
и смањивање радног дана. Мајстори су одбијали да признају законитост тих савеза. У 
борби с мајсторима калфе су прибегавале истим средствима каква доцније примењује 
радничка класа. То. су, прво, штрајкови којима је давао подршку читав савез док се не 
би задовољили ови или они захтеви штрајкача. Друго средство борбе био је бојкот 
мајстора који су газили интересе калфи.

Дакле, у XIV и XV в. у занатству су се почеле издвајати калфе као стални плаћени 
радници. Природно, калфе још нису иступале као радничка класа; ми ту присуствујемо 
тек рађању капиталистичких односа. Ситне занатлије (које све више падају у зависност 
од  крупних  мајстора,  које  ови  сурово  експлоатишу  и  које  се  од  плаћених радника 
разликују  само  по  томе  што  раде  код  своје  куће),  неорганизовани  радници  и 
надничари, калфе које су се претвориле у сталне плаћене раднике — образовали су 
слој који се може називати претпролетаријат.

Упоредо  са  експлоатацијом  рада  у  еснафу  видимо  како  се  развија  и 
експлоатација  ситног  произвођача  од  стране  трговачког  капитала.  Капитал  се 
првобитно  ствара  у  трговини,  где  је  била  могућна  бржа  акумулација  него  игде. 
Трговачки капитал почиње да непосредно експлоатише занатство. То се, на пример, 
види у фландриским градовима. Ту се трговац рано јавља пред нама као експлоататор 
ситних  произвођача.  Трговац  не  само  да  продаје  робу  коју  набавља  код  домаћих 
занатлија,  већ купује и сировине па их њима продаје.  Фландриским занатлијама је 
било тешко да сами организују набавку сировина и њихово заступање, па због тога 
падају у зависност од трговаца који иду у Енглеску да купују вуну и који извозе сукно 
на европска тржишта. Трговци су занатлијама набављали сировине често и на кредит, 
па су, везујући их дуговима, диктирали цене њиховим производима.

Такав  поредак  није  владао  само  у  градском  занатству.  Трговци  су  често 
експлоатисали ситне произвођаче на селу делећи и сеоским занатлијама сировине и 
добијајући од њих готов производ. У почетку се они јављају само као откупљивачи и 
продавци производа које су израдиле ситне кућне занатлије. Но,  они затим постају 
њихови повериоци, пошто им дају сировине на кредит.  Тако трговачки капитал, не 
ограничавајући се на град и еснафско занатство, широко распростире свој утицај на 
село.

Борба претпролетерских слојева града против експлоатације од стране мајстора 
и трговаца добија убрзо политички карактер. Претпролетерски слојеви почињу да се 
боре против горњег градског слоја, за учешће у власти. Притом они налазе подршку 
код  лумпенпролетаријата.  Сви  ти  незадовољни  елементи  градског  становништва 
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чинили су оно што је Енгелс говорећи о доцнијем времену (XVI в.) називао »плебејском 
опозицијом«. У Фиренци, у Келну и у низу других градова избијају устанци тих слојева 
против градске аристократије. Највећи од тих устанака био је устанак чомпа у Фиренци 
1378 г. (види гл. XXV).

Тако можемо навести три основне етапе класне борбе у средњовековном граду: 
1) борба градова против својих сениора, 2) борба еснафа против патрицијата и 3) борба 
претпролетаријата против мајстора и трговаца који га експлоатишу.

Трговина у XIII и XIV в. Од времена Крсташких ратова (види гл. XV) европска је 
трговина постигла велике успехе. У периоду који проучавамо постојале су две основне 
области те трговине. Једна од њих — Средоземно Море — везивала је западноевропске 
земље  са  Истоком.  Са  Истока  су  углавном  увожени  луксузни  предмети  и  зачини, 
нарочито бибер, за којима је у Европи била велика потражња. Европски трговци од 
своје стране, полазећи на Исток, носили су са собом не само сировине већ и неке 
предмете европског занатства, нарочито сукно. У тој су трговини главну улогу играли 
Млечани, Ђеновљани, Пизанци а и трговци из јужне Француске и Каталоније.

Друга основна област европске трговине обухватала је Балтичко и Северно Море. 
Ту је центар била Фландрија — најважнија занатска и трговачка област севера; међу 
њеним градовима је у XIV в. избио на прво место Бриж.

У северној трговини учествовале су све земље које су се налазиле око Северног 
и Балтичког Мора — северозападна Русија,  Скандинавија, Данска, северна Немачка, 
Низоземска  и  Енглеска.  Ту  је  трговина  имала  понешто  друкчији  карактер  него  на 
Средоземном Мору и вођена је, углавном, предметима широке потрошње, пре свега 
житом, рибом, сољу, конопљом, дрветом, смолом и сваковрсном робом потребном за 
бродоградњу.

Између  те  две  главне  поморске  области  налазио  се  низ  путева  који  су  их 
везивали. Огромну улогу добили су алпски планински превоји преко којих је вођена 
италијанска  трговина  са  Средњом,  а  преко  ње  са  Северном  Европом.  Била  су  три 
најглавнија превоја: западни превој, Сен-Бернардски, изводио је у долину Роне и на 
пут у Француску; на истоку је Бренер водио према речном сливу Дунава; преко Бренера 
ишла је првенствено млетачка трговина. Од XIII в. избио је на прво место трећи превој 
који се налазио по средини између њих, Сен-Готхардски, који је изводио на најважнију 
речну артерију Западне Европе, на Рајну. Између обе ове области одржавала се веза и 
поморским путем. Млечани и Ђеновљани ишли су са својом робом кроз Гибралтар у 
Бриж. Тим се путем одржавала и веза са Енглеском, која је фирентинску индустрију 
снабдевала вуном.

У XII и XIII в. најважнији центар трговине у Европи била је грофовија Шампања, 
која се налазила у Француској, али која је била готово независна од француског краља. 
Та  је  грофовија  имала  врло  повољан  положај  —  налазила  се  на  месту  где  су  се 
састајале главне трговачке артерије које су спајале средоземну и северну трговачку 
област, у близини Фландрије, између Немачке и Француске. У Шампањи су се састајали 
трговци из разних земаља Европе. Италијански трговци слали су на те сајмове источну 
робу, луксузне предмете, трговци из Фландрије и Брабанта довозили су сукно, немачки 
трговци извозили су из Немачке ланене израђевине и крзна. Ту су долазили и трговци 
из Енглеске и Каталоније. Шампањски сајмови разликовали су се од осталих по томе 
што су  трајали  готово преко целе  године.  Тамо  су  се  обављали крупни  послови  и 
ликвидирали трговачки рачуни по кредитним обвезницама. Када је Шампања прешла у 
руке  француских  краљева,  шампањски  сајмови  почели  су  да  губе  ранији  значај. 
Њихово опадање било је изазвано и развитком морепловства, које је поморским путем 
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везало Фландрију са земљама Западне и Јужне Европе. Коначно је шампањске сајмове 
уништио Стогодишњи рат између Француске и Енглеске (1337—1453 г.).

У Европи је трговина у то доба још била замршена и опасна ствар. Трговци су за 
време својих трговачких путовања морали да се сукобе с тешкоћама сваке врсте и на 
суву и на мору. На мору су их вребали гусари. Сувоземна трговина такође је страдала 
од сталних разбојништава, а осим тога била је отежана рђавим стањем путева, већим 
делом старих, које су изградили још Римљани. Ори нису поправљани и постајали су све 
лошији. По друмовима су на трговце вребали феудалци. Поседи сваког сениора били су 
затворени  царинским  границама,  где  су  цариници  тражили  од  трговаца  да  плате 
трговачке царине. На сваком мосту узимани су од трговаца нови намети. Феудалци су 
понекад дизали мостове и на сувом месту да би наплаћивали мостарину и разапињали 
ужад преко реке не пропуштајући трговачке бродове без наплате царине.

И градови су чинили трговцима све могуће сметње. Сем плаћања великих царина 
они  су  обавезно  морали  изложити  на  продају  робу  коју  превозе.  Притом  им  се 
дозвољавала само трговина навелико, пошто су право на ситну трговину имали локални 
трговци.

Трговци су морали да крећу на своје трговачке походе у великим одредима, с 
наоружаном стражом, која их је чувала од свих опасности. Трговачки бродови били су 
наоружани.

Борба с феудалним сениорима и услови средњовековне трговине нагонили су 
трговце да се уједињују у посебне организације,  гилде и  ханзе. Понекад су се ханзе 
појединих градова уједињавале у савезе да би сачувале своје трговачке повластице. У 
XIII в. трговци фландриских градова с трговцима Брижа на челу ујединили су се у ханзу 
ради трговине са Енглеском. У XIV в. Склопљена је чувена Северонемачка ханза.

Банке  и  кредит.  Потребно  је  истаћи  још  једну  околност  која  је  крајње 
компликовала средњовековну трговину. Не само да је сваки цар или краљ ковао свој 
новац, већ је то чинио сваки иоле већи град, сениор и епископ. Захваљујући томе 
настао је велики број монетарних система. Уз то су многи феудалци који су имали 
право да кују новац издавали рђав новац у циљу зараде. Да би се човек могао снаћи у 
тим монетарним системима, да би се рђав новац разликовао од пуновредног, створена 
је засебна професија мењача, који су се бавили разменом новца и његовом проценом. 
Сваки иоле већи новчани посао могао се обавити само уз њихово посредовање. Мењачи 
су постепено постајали банкари. Упоредо са операцијама око размене бавили су се и 
операцијама преношења новца. Пошто је у то време био у оптицају углавном сребрни и 
бакарни новац, ношење новца претстављало је сложен и опасан посао. Да би трговац 
из Италије који је кренуо, на пример, на шампањски сајам могао обавити куповину 
робе, морао је преносити преко Алпа читаве вреће новца. У вези с тим створена је 
посебна  операција  —  преношење новца,  којом,  су  се  нарочито  бавили  италијански 
мењачи. Примивши извесну суму новца од трговаца који је ишао на сајам у Шампању, 
они су наређивали свом агенту на том сајму да изда трговцу одговарајућу суму пошто 
поднесе признаницу или квиту. Операције такве врсте око преношења новца стапале су 
се с кредитним операцијама. Тако су почеле да настају банке.

Црква је забрањивала узимање камата и гонила зеленаше, пошто је сама била 
највећи зеленаш тога времена. Црквене установе биле су мал’те не први банкари у 
историји  Европе.  Захваљујући  својој  великој  акумулацији,  црква  је  давала  кредит 
краљевима и сениорима, а није се либила ни давања малих зајмова. Она није тражила 
камате, већ је узимала у залог углавном земљу. У случају неисплаћивања зајма она је 
добијала могућност да присвоји ту земљу. Забрана узимања камата била је за цркву 
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само  изговор  за  борбу  с  конкурентима  —  другим  зеленашима.  Гонећи  их  као 
прекршиоце канонског права, она је тежила да монополише кредит за себе и да овлада 
тим  најважнијим  средством  за  присвајања  земље.  Уосталом,  лако  је  било  заобићи 
канонске забране. У документу у коме би се записао овај  или онај  кредитни посао 
камате су одмах уписиване у дуг.

Највећу улогу у кредитним пословима играла је папска курија, где су се стицала 
огромна средства из свих земаља Европе.  Да би остварила све те  приходе,  папска 
курија је морала да прибегава помоћи североиталијанских банкара, који су због тога 
добили назив »банкара и мењача римског папе«. Уносећи одједном у папску курију 
велике суме новаца, они су добијали право да убирају приходе које је папи уплаћивало 
потчињено му свештенство цедећи са своје стране тај новац од становништва својих 
епархија. Папска курија постаје у то време центар крупних финансиских операција у 
Европи. Неуредним платиоцима дугова претило је искључење из цркве.

У XIII в. играли су као зеленаши велику улогу духовно-ритерски редови, особито 
ред Темплара. То је, на крају крајева, довело до пропасти реда (види гл. XIX).

Улогу банкара и зеленаша између XI и XIII в. често су играли Јевреји, од којих су 
узимане разне дажбине без икаквог ограничења. Јевреји су били уносан извор прихода 
за сениоре и краљеве. Право да се у своме граду држе Јевреји-зеленаши био је врло 
уносан  посао.  То  се  право  високо  ценило,  поклањало  и  продавало.  На  њему  су 
зарађивали и многи духовни сениори.

Не треба замишљати да су Јевреји сви од реда били зеленаши. Реч је само о 
малобројном горњем слоју који се издвојио од јеврејске сиротиње. Јевреји су живели у 
засебним квартовима — гето, и нису имали права да се ван њих насељавају. Морали су 
носити  посебно  одело  по  коме  су  се  могли  распознати.  Већи  део  јеврејског 
становништва  у  градовима  чинили  су  занатлије  и  ситни  трговци.  Јевреји  су  били 
познати  као  златари,  апотекари  и  лекари.  Јевреји  лекари  уживали  су  нарочиту 
популарност као мајстори у свом послу.

Од  времена  Крсташких  ратова  почела  се  распаљивати  верска  мржња  према 
Јеврејима, и њом су се често користили свештенство и власти да директно опљачкају 
Јевреје.  У  XIII  в.  почели  су  прогони  Јевреја  зеленаша  да  добијају  систематскији 
карактер, зато што су се појавили »национални« зеленаши, «а првом месту у северној 
Италији. Трговачке операције а исто тако и операције око размене и преношења новца 
довеле  су  до  оснивања  читавог  низа  банкарских  контоара,  особито  у  градовима 
северне  Италије  —  Ломбардије.  Сама  реч  »Ломбарђанин« била  је  тада  синоним за 
зеленаша.  Банкари  се  појављују  и  у  другим  земљама  —  у  Француској,  Немачкој, 
Енглеској, а то повлачи за собом немилосрдно гоњење Јевреја као конкурената.

Кредит  је  у  Средњем  веку  имао  првенствено  потрошачки  карактер.  Због 
релативне  оскудице  новца,  неразвијености  трговине  и  новчаног  оптицаја  кредит  је 
водио у пропаст или дужника или повериоца. Нарочито се упропашћују и губе своје 
земље многи феудалци који су упадали у дугове код зеленаша. То се на првом месту 
односи на средње и ситне ритере. Крупни феудалци и краљеви могли су да некажњено 
не плате своје дугове. На пример, енглески краљ Едвард III, који је почео рат против 
Француске  с  новцем  позајмљеним  од  италијанских  банкара,  задужио  се  код 
фирентинских фирми Барди и Перуци са 1,365.000 златних фјорина и одбио да их плати 
(1346 г.).

Жртве  зеленаша  често  су  били  сељаци,  који  су  ретко  били  у  стању  да  се 
раздуже.  Тако  је  зеленашки  капитал  постепено  разбијао  феудално  друштво, 
упропашћујући ритере и сељаке. Ма да није стварао никакав нови начин производње, 
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доприносио  је  рушењу  феудалног  уређења  и  самим  тим  крчио  пут  за  развитак 
капиталистичких односа.

Промене у  социјалној  структури  села. С  развитком градова  биле  су  у  вези 
промене  у  привреди  и  социјалној  структури  села.  На  првом  месту  треба  навести 
развитак робно-новчаних односа на селу, који је, уосталом овде текао споријим темпом 
него у граду. Село је дуго чувало свој натурално-привредни карактер и кад је већ почео 
развитак градова и градског тржишта.

Градско становништво претстављало је само незната« део становништва тадашње 
Европе. Док је град чувао читав низ аграрних обележја, село је у великој мери само 
задовољавало своје потребе у предметима занатске производње. Село је давало граду 
релативно мали део својих продуката, производећи њихову основну масу за сопствену 
потрошњу. Али онај део који је село давало и који је претваран у новац, робни део 
његове производње, добијао је све већи економски и социјални значај. С једне стране, 
претварање  сељака  у  произвођача  робе,  а  с  друге  стране,  развитак  сењеријалне 
трговине, бар у неким земљама — то су основни моменти које треба истаћи када се 
говори о последицама које је процес одвајања градова изазвао на селу.

У XIII и XIV в. натуралне обавезе почеле су се замењивати новчаним. Феудалци су 
више волели да непосредно од сељака добију новац, експлоатишући на тај начин везу 
сељака с тржиштем која је тек почињала. Тражење новца од стране феудалца често. је 
приморавало сељаке да на тржишту продају не само вишкове већ и део неопходног 
производа. Тако новчана рента није ни издалека претстављала олакшицу за средњег 
сељака. Она је могла бити корисна само за горњи слој сељака. За средњег сељака она 
је често значила пропаст или га је бацала у дугове. На бази развитка новчане ренте 
одваја се горњи сељачки слој. Имајући залихе, он може да чека добре цене и да се 
обогати  трговином.  Он  сељацима  позајмљује  новац  и  жито  и,  шпекулишући  тиме, 
откупљује од њих земљу. Он често приморава своје дужнике да отплаћују дуг радећи 
на његовим пољима. То има за последицу да је сељак често принуђен да сем рада за 
феудалног  поседника,  сем  феудалне  ренте,  отплаћује  још  кулаку  или  градском 
зеленашу  дуг  новцем  или  одрађивањем.  Било  је  и  других  начина  на  које  је  град 
експлоатисао село. Маркс Каже: »Ако у Средњем веку село политички експлоатише 
град,  свугде  где  феудализам  није  сломљен  изузетним  градским  развитком,  као  у 
Италији, град свугде и без изузетка економски експлоатише село својим монополским 
ценама,  пореским  системом,  еснафством,  непосредним  трговачким  варањем  и 
зеленаштвом.«68 Градови су настојали да сузбију развитак заната на селу, у тежњи да 
задрже монопол у области занатске производње и да експлоатишу село монополским 
ценама. Наилазимо на случајеве где грађани насилно уништавају занатска оруђа по 
селима.

Од XII  и  XIII  в.  брзо расту државни порези,  чији  терет пада у првом реду на 
сељаштво. Државни порези долазе као нови терети уз оно што сељак плаћа сениору и 
зеленашу. Не треба заборавити ни то да је сељак плаћао велике дажбине у корист 
цркве. Десетак, који се плаћао на целокупни приход, није био мали терет за сељаштво. 
Он се плаћао у натури.  То је била необично тешка форма плаћања, која је  давала 
повода за сталне спорове и за нове захтеве. Сем тога, црква је убирала и низ других 
дажбина — новчић светог Петра, плате за црквене обреде, прилоге итд.

Важан је моменат у вези с развитком новчаних односа имовинско раслојавање 
сељаштва. Пораст робно-новчане привреде доводи до одвајања велике масе сељака с 

68  К. Маркс, Капитал, т. III. »Култура«, Београд 1948, стр. 693.

196



мало земље. Маркс подвлачи да развитак класе сиромашних надничара не само да 
прати  развитак  новчане  ренте  већ  му  и  претходи.  Пораст  новчане  ренте  повећава 
пропадање једног дела сељаштва, проширује слој сеоског полупролетаријата. На селу 
се  јавља  знатна  група  сељака  ситносопственика  који  се  експлоатишу  као  најамни 
радници.  Феудални  поседник,  замењујући  кулук  новчаном  рентом,  лишава  се 
принудног рада сељака, али он може да води газдинство уз помоћ најамних радника 
које на првом месту налази у свом селу међу сељацима с мало земље.

Ту већ почиње да настаје нов начин експлоатације. Ми, природно, не можемо 
назвати сељаке с мало земље, који раде на земљи феудалног поседника, радницима у 
данашњем смислу речи. Они су још везани за своје ситне земљишне деонице које су 
добиле од феудалног поседника као државину. Често су то још неслободни сељаци 
који су обавезни да плаћају земљо-поседнику феудалну ренту. Али, поврх тога, они се 
понекад најмљују за плату код свог господара, а понекад одлазе да зараде на другим 
феудалним поседима, где раде на властелинској земљи, а кадгод и на земљи имућних 
сељака. Јављају се и радници који су већ изгубили везу са својом земљом. Они се 
најмљују код феудалног поседника или богатог сељака да раде сезонски или преко 
целе године, и тако надниче целог живота.

Положај сељака погоршао се још више услед насртаја феудалаца на општинску 
земљу. Сениори су тежили да је узму у своје искључиво коришћење како би на њој 
водили своје газдинство, а најчешће да би је давали сељацима под аренду. То је био 
начин повећавања ренте. Али, сениори су често ограђивали општинску шуму ради лова 
и  размножавали  у  њој  дивљач.  Због  тог  присвајања  стално  су  избијали  сукоби  са 
сељацима, који су, као и раније, изгонили своју стоку на пашњак ма да га је господар 
оградио, и пустили је да тамо пасе.

С порастом експлоатације, коју је изазвао развитак робно-новчаних односа на 
селу, расте и отпор сељака. У времену од XIV до XVI  в. долази до највећих сељачких 
буна.

Према томе, одвајање града од села и развитак робно-новчаних односа разбијају 
феудалну производњу и стварају предуслове за нове, капиталистичке односе, који се 
рађају у појединим деловима Европе (најпре у Италији) већ у XIV в., а од XVI в. почињу 
да се шире по читавој Европи.

ЛИТЕРАТУРА

I. Класици марксизма.  Маркс, Капитал, т. III, гл. XX, XXXVII. —  Маркс, «Писмо 
Енгелсу од 27 јуна 1854 г., Дела, т. XXII. — Маркс и Енгелс, Немачка идеологија, Дела, 
т. IV. — Енгелс, Анти-Диринг, Дела, т. XIV. — Енгелс, Додатак III тому Капитала, Дела, т. 
XVI,  део  II.  (Види  српски  превод).  —  Енгелс, О  распадању  феудализма  и  развитку 
буржоазије, Дела, т. XVI, део 1.

II.  Извори. Хрестоматија  за  историју  Средњег  века,  у  ред.  Грацијанског  и 
Скаскина,  т.  I,  1939,  стр.  311—355.  —  Средњи  век  у  својим  споменицима,  у  ред. 
Јегорова,  одељак  VII—VIII,  Москва  1913.  —  Немачки  град  у  XIV  и  XV  веку,  зборник 
материјала у ред. Стоклицке-Терешковић, 1936.

III. Студије. Приручници. Лавис и Рамбо, Епоха Крсташких ратова, т. I, гл. VIII, 
Москва 1914. —  Кулишер, Историја економског живота Западне Европе, т. I,  7 изд., 
Москва 1926. —  Џивељегов, Трговина на Западу у Средњем веку, Петроград 1904. — 
Џивељегов, Средњевековни  градови  Западне  Европе,  Петроград  1908.  —  Лозински, 
Класна  борба  у  средњовековном  граду,  1925.  —  Тијери  О.,  Изабрана  дела,  у  ред. 

197



Вајнштајна,  Москва  1937.  —  Тијери  О., Градска  комуна  у  Француској,  1901.  — 
Грацијански, Париски занатлиски еснафи, Казан 1911. —  Вјазигин, Порекло градске 
слободе на Западу, 1908. —  Белов, Градско уређење и градски живот средњовековне 
Немачке,  1912.  —  Стоклицка-Терешковић, Огледи  из  социјалне  историје  немачког 
града у XIV и XV веку, Москва 1936. — Оловјањишњикова, Западна Европа у Средњем 
веку (XII—XIV в.), Москва—Лењинград, 1926. — Иванов, Средњовековни град и његови 
становници, Петроград 1895. — Читанка за историју Средњег века у ред. Виноградова, 
разна издања, т. II, § 24, 31; т. III, § 61, 62; т. IV, § 87.

198



XV. ПРВИ КРСТАШКИ РАТ

Општи узроци крсташких ратова. Крупне промене које видимо током XII и XIII в. 
у социјално-економским односима Западне Европе настале су под утицајем грандиозног 
покрета  на  Исток,  познатог  под  именом  Крсташких  ратова.  Опште  име  Крсташких 
ратова даје се војно-колонизационим подухватима европских народа на Истоку у време 
од 1096 до 1270 г.

Који су били општи узроци тог покрета, који је с прекидима трајао готово два 
века?

Крсташки ратови могу се посматрати као део обимног колонизационог покрета 
који је од XI в. захватио Западну Европу. Док су оснивање градова и насеља, освајање 
пустара  и  шумских  масива  претстављали  појаве  унутрашње  колонизације,  није  се 
оскудевало ни у колонизационим подухватима спољног карактера, а у некима од њих 
већ  су  се  чуле  и  крсташке  пароле.  Нормани  су  заузели  Јужну  Италију  и  отели 
Арабљанима-муслиманима Сицилију. Њихови даљи планови били су усмерени према 
Византији и муслиманском Истоку. Италијански градови покушавали су да се угнезде 
на  Истоку.  Осамдесетих  година  XI  в.  учињени  су  покушаји  освајања  у  Тунису.  У 
Шпанији  је  текла  реконквиста  у  суровој  борби  с  муслиманима,  у  којој  су  активно 
учешће узели  и  француски  ритери.  Непосредно  пред први  крсташки рат  прешао је 
преко  Пиренеја  низ  ритерских  војски  из  разних  крајева  Француске  ради  борбе  са 
Арабљанима који су били у офанзиви (види гл. XXVI).

Али сви ти подухвати и освајања само су другостепене епизоде у поређењу са 
оним огромним покретом који је крајем XI в. захватио најразличитије класе европског 
друштва и бацио их на муслимански Исток да траже тамо срећу.

У крсташким ратовима учествовале су најразличитије друштвене класе, па су и 
узроци који су их нагонили да иду на Исток били, природно, битно различити.

Велику улогу у том покрету играли су, на првом месту, феудалци. Ситни ритери 
који су кренули у те ратове тежили су да се докопају земље и кметова. У домовини је 
већи  део  земље  већ  био  под  обрадом,  а  претварање  шумских.  масива  у  ораницу 
претстављало је спор и дуготрајан процес. Међутим, број ситних феудалаца брзо је 
растао;  у  ритерским  породицама  било  је  врло  много  деце.  Да  се  феуди  не  би 
распарчавали међу наследницима, одржавана је пракса да један наслеђује: феуд се 
предавао само најстаријем сину. Млађи синови остајали су без земље. Као последица, 
настала је нека врста вишка ритерског становништва, које је тежило да заузме нове 
земље. Томе се придружило и то што су рачунали на директно пљачкање баснословног 
богатства Истока, које су ритери у својој претстави преувеличавали. Затим, многи су 
ритери стигли да се заплету у дугове. Поход на Исток био им је згодан изговор да се 
ослободе својих поверилаца.

За крупне феудалце — краљеве, војводе и грофове — освајања такве врсте на 
Истоку  обећавала  су  проширење  њихових  поседа,  јачање  политичког  утицаја, 
повећавање прихода. Они, уосталом, нису одмах пришли покрету. У Први крсташки рат 
није кренуо ниједан краљ, а од крупних феудалаца кренули су само они који из било 
ког разлога нису могли да среде своје прилике код куће. Исто тако нису најкрупнији 
феудалци учествовали ни у Четвртом крсташком рату. Али се зато на челу свих осталих 
крсташких ратова налазе краљеви и цареви.

Али, нису само феудалци тежили на Исток. У том су покрету велику улогу играли 
градови, нарочито италијански — Ђенова, Пиза и Венеција. За њих су експедиције на 
Исток  имале  велики  трговачки  интерес.  Пошто  су  турска  освајања  пореметила  и 
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ослабила трговачке везе са Истоком, директно заузимање територија у Предњој Азији 
имало је за циљ да учврсти улогу италијанских градова као посредника у трговини са 
Западом. Сем тога, они су имали сталног супарника — Византију, која је, додуше, била 
ослабила  крајем  XI  в.,  али  је  још  задржала  трговачку  превласт  у  источном  делу 
Средоземног Мора. Трговачки градови тежили су да потисну тог конкурента и да оснују 
своје факторије по источним обалама Средоземног Мора, што је у датој ситуацији било 
могућно једино помоћу оружане силе.

Све је то потстицало италијанске градове да учествују у крсташким ратовима, и 
њихова је улога у њима била стварно незаменљива, на првом месту због тога што су 
једино они могли да организују снабдевање крсташа оружјем и провијантом и да на 
себе узму превоз војски које су кренуле морем са Запада.

Али,  крсташки ратови  су  почели  с  масовним покретом сељаштва.  Лако  је  то 
разумети  ако  се  сетимо  положаја  сељаштва,  чија  је  огромна  већина  била  у  XI  в. 
.претворена  у  кметове  и  подвргнута  појачаној  експлоатацији.  Сеоско  становништво 
страшно је страдало и од феудалних међусобица. Сељаци су ишли у крсташке ратове 
бежећи од угњетавања феудалаца, рачунајући да ће на новој земљи, у новој ситуацији 
наћи слободу које су били лишени у отаџбини.

Треба узети у обзир још један моменат који је допринео да широке масе узму 
учешћа у походима — а то су глади и епидемије, које су претстављале сталну појаву у 
Западној Европи и, како изгледа, биле нарочито јаке у XI в. У време између 970 и 1040 
г. било је 48 гладних година, тј. више од половине. Почев од 1089 г. па готово до самог 
почетка  крсташких  ратова  наилази  непрекидан  низ  тешких  година,  пуних  глади  и 
епидемија (куге и осталих болести). И пре крсташких ратова глади су често изазивале 
масовно бежање сељака из области које је упропашћавала неродица. Сада су крсташки 
ратови показали излаз и дали правац стихиским покретима такве врсте.

Најзад,  треба  истаћи  улогу  цркве  у  крсташким ратовима.  Црква  и,  нарочито, 
папство стали су у извесном смислу на чело крсташких ратова и давали им идеолошки 
смер. Папство је у то време јачало свој ауторитет (види гл. XVII). Крсташки ратови били 
су  проглашени  за  богоугодно  дело.  Папство  је  хтело  да  их  искористи  како  би 
успоставило  своју  превласт  над  целим  хришћанским  светом.  Оно  је  маштало  и  о 
обраћању муслимана у хришћанство и о стварању на Истоку нових хришћанских држава 
које би биле потчињене папској столици.

Крсташки ратови су допринели и порасту прихода цркве. Црква је убирала порезе 
за крсташке ратове. Ти порези понекад су претстављали добровољне прилоге, које су 
скупљали претставници цркве, нарочито монаси, по свим земљама Запада, али су често 
узимали и карактер принудних намета. Па и када су крсташки ратови престали, порези 
за њих нису обустављени. На тај начин доспевали су у руке цркве огромни новчани 
фондови,  које  она  често  није  употребљавала  за  оно  за  шта  су  били  непосредно 
намењени, већ за друге циљеве.

Хаџилуци на Исток.  Пут на Исток био је још раније прокрчен. Одавно су у том 
правцу  кретале  гомиле  хаџија.  Притом  су  се  верски  циљеви  често  спајали  с 
трговачким, а трговачка путовања добијала су карактер верских хаџилука. Као што су 
муслимани  везивали  путовања  у  Меку  с  трговачким  циљевима,  тако  су  исто  и 
хришћанске хаџије или ходочасници, ишли на Левант — на источне обале Средоземног 
Мора, у Сирију и Палестину — и ради поклоњења »светињама« и ради трговине. Хаџије 
са Запада кретале су на те богоугодне хаџилуке у читавим караванима. То су била 
напорна, сложена путовања, ради, којих су се скупљали људи из разних земаља. Било 
је неколико омиљених центара у којима су се скупљали ходочасници, да затим крену 
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одатле, у великим одредима, заустављајући се у нарочито поштованим центрима — у 
Риму или у градовима на Рајни и Дунаву, одакле је полазио добро познати пут преко 
Угарске у Цариград.

Хаџијама  и  трговцима,  који  су  искоришћавали  та  богоугодна  путовања  за 
трговачке циљеве придруживали су  се  и  ритери  који  су  тражили авантуре.  Крупни 
феудалци,  понекад  у  пратњи  стотина  наоружаних  ритера,  ишли  су  да  се  поклоне 
»светим местима« на Истоку.

Та трговачко-ходочасна и не увек мирољубива путовања играла су врло велику 
улогу  у  упознавању  Запада  са  Истоком.  Она  су  прокрчила  путеве  којима  су  затим 
кренули крсташи и показала западним ритерима и трговцима који су се спремали на 
Исток богатства источних земаља. И доиста, замислимо стање у тадашњем граду или 
ритерском замку. Град од пет хиљада становника није, по тадашњим размерима, био 
мали град. Био је пригушен зидинама, тесан, неудобан и прљав. Ритерски замак био је 
до XI  в.  обично од дрвета.  Тек  се  у  том веку дрвени  замкови  почињу замењивати 
каменим.  Ти  камени  замкови  састојали  су  се  од  куле  и  станбених  просторија, 
полумрачних и рђаво загреваних. Ритери су углавном носили одела од тканина које су 
израђиване код куће.

Шта је очекивало ритере који су се спремали да отпутују на Исток? Имали су 
прилике да посећују градове не од пет већ од више десетина хиљада становника, где је 
један кварт био већи од великог европског града. Видели су пред собом велелепне 
храмове и дворце источних градова, видели су раскош у којој су живели византиски и 
арапски богаташи. Трговци су са Истока довозили луксузне предмете и зачине, који су 
код западноевропских ритера створили претставу о Истоку као о земљи фантастичног 
изобиља.

Стање на Истоку. Услови створени на Истоку обећавали су, наизглед, лак успех. 
Од два источна калифата (Египатског Фатимида и Багдадског Абаоида) освојили су 1055 
г.  овај  други  Турци-Селџуци,  који  су  одмах  затим  одузели  Фатимидима  Сирију  и 
Палестину. 1071 г. Турци су разбили византиску војску код Манцикерта, заробили цара 
Романа Диогена и завладали великим делом Мале Азије. Селџучка држава распала се 
на неколико кнежевина — Мосул, Дамаск, Антиохију, Триполи, Алепо и др. У Малој 
Азији створен је Икониски султанат. На југоистоку Мале Азије задржала се самостална 
кнежевина Мала Јерменија. Селџучке кнежевине биле су међусобно у непријатељству; 
у њима су избијали немири домаћег сељаштва. Египатски Фатимиди су тежили да врате 
изгубљену Сирију и Палестину.

Византија  је  у  то  време,  непосредно  после  ударца  који  су  јој  задали  Турци-
Селџуци  (види  гл.  XI)  преживљавала  велике  тешкоће.  Са  Запада  су  царство 
притискивали Нормани, који су недавно завршили са освајањем византиских поседа у 
Јужној Италији; Византији је, додуше, пошло за руком да уз помоћ Млечана, који су се 
бојали  јачања  Нормана  на  Јадранском  Мору,  задржи  њихово  продирање.  Зато  је 
Венеција добила нечувене трговачке олакшице у областима царства и читав кварт у 
Цариграду.

Друга је опасност долазила са севера. Печенези, који су нашли подршку међу 
Словенима на Балканском Полуострву угњетаваним од Византије, допрли су 1091 г. до 
самих зидина Цариграда. Византија је успела да уклони и ту опасност, ступивши у везу 
с Куманима који су сатрли Печенеге.

Тако се у доба Првог крсташког рата Византија донекле опоравила од удараца 
споља  и  припремала  за  борбу  с  Турцима.  Али  раније,  у  критичним  моментима  за 
државу, византиски су се цареви више пута обраћали за помоћ на Запад — папи, цару, 
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па  и  неким  феудалним  кнежевима  (обраћали  су  се  и  на  Русију).  То  је  на  Западу 
стварало  изговор  за  мешање  у  ствари  Истока  и  рађало  преувеличане  претставе  о 
лакоћи освајања Истока, који су раздирали унутрашњи сукоби.

Проповедање Крсташког рата. Још је папа Гргур VII позивао у рат против Турака 
и сам хтео да му се стави на чело, али га је спречила борба с Хенрихом IV (види гл. 
XVII). Ускоро после његове смрти папа Урбан II поново је почео проповедати свети рат. 
1095 г. одржан је у Клермону, у северној Француској, црквени сабор. По завршетку 
пословног дела сабора папа је одржао говор пред огромним масама које су се са свих 
страна скупиле у Клермону. Позвао је да се крене у крсташки рат за »ослобођење гроба 
господњег«, а није заборавио ни да потсети на богати плен који је на Истоку очекивао 
»ослободиоце«. Његов позив изазвао је свеопште одушевљење. Сакупљени су дочекали 
папин говор с поклицима: »Бог то хоће« и узели крст, тј. почели да зашивају на своје 
одело крстове од црвеног материјала, обавезујући се на тај начин да ће ићи у рат.

Црква је крсташима стављала у изглед читав низ важних олакшица. За време 
њиховог отсуства налазила су се њихова имања и породице под заштитом цркве. Сем 
тога, лице које би узело крст ослобађало се плаћања дугова за време свог бављења у 
крсташком рату. Многи су узимали крст само зато да не би плаћали дугове одлажући 
само учествовање у ратовима на неодређено време. Кметови који су се спремали у рат 
ослобађани су власти својих господара.

На иницијативу папе били су послати проповедници крсташких ратова по свим 
земљама Западне Европе. Они су свуда изазивали исто одушевљење какво је изазвао 
предлог Урбана II  на Клермонском сабору. И већ следеће године (1096) кренуле су 
крсташке војске на пут.

У Првом крсташком рату узеле су учешћа две различите социјалне групе, и зато 
се он мора поделити на два дела.

Поход  сиротиње.  Најпре  је  стихиски  кренула  у  рат  сеоска  сиротиња.  Сем 
званичних проповедника крсташког рата које је послала црква било је доста народних 
проповедника  код  којих  се  верски  циљ тог  подухвата  стапао  с  некаквим  нејасним 
претставама  о  ослобођењу,  о  побољшању  судбине  сељаштва  које  би  кренуло  у 
крсташки рат. Проповедници, као Петар Амијенски (»као магарац глупи пустињак«, по 
речима Маркса69), који су проповедали крсташки рат у северној Француској нашли су 
много приврженика међу сељацима, које су глад и феудална експлоатација довели до 
очајања. 1096 г. кренуле су из својих места масе сељака углавном из средње и северне 
Француске и западне Немачке. То је био лакомислен и опасан подухват. Сељаци су 
били потпуно неспремни за рат такве врсте и имали су погрешну претставу о свим 
његовим тешкоћама. Многи нису били ничим наоружани или су се наоружали како су 
стигли. Та сељачка армија није имала ни потребног снабдевања. Често је морала да 
силом узима  животне  намирнице  од становништва  оних места кроз  које  су  сељаци 
пролазили. Сељачкој војсци прикључили су се свакојаки сумњиви елементи, често и 
злочинци који су желели да тај покрет искористе само за то да некажњено пљачкају.

Сиротиња се кретала у неколико одреда једним од старих хаџиских путева — дуж 
Рајне  и  Дунава  према  Цариграду.  Истим  су  путем  кренуле  из  Немачке  банде 
полугладних ритера-бандита, који су мислили само на пљачку и отимачину. Уз њихово 
активно  учешће  дошло  је  у  градовима  Лотарингије,  на  Рајни  и  у  Прагу  до  првих 
јеврејских погрома у историји Европе у Средњем веку.

Сви  ти  одреди  морали  су  да  се  крећу  преко  угарских  поседа,  затим  преко 

69  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 122.
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бугарске земље. И Мађари и Бугари нападали су на те неочекиване дошљаке који су на 
свом путу све пљачкали. Последица тих сукоба је била да је део одреда изгинуо или се 
разбежао.  Одред  сиротиње  коме  је  био  на  челу  Петар  Амијенски  стигао  је  до 
Цариграда јако проређен.

Византиски  цар,  природно,  није  очекивао  такву  помоћ  за  Запада.  Он  је 
предложио Петру да сачека долазак главних крсташких снага, али је војска која је 
дошла с Петром пожурила да се пребаци у Малу Азију, а тамо су је Турци сатрли. Свега 
је неколико хиљада успело да се спасе од пропасти паничним бекством у Цариград. 
Заједно с њима остао је и Петар Амијенски да чека на долазак главних снага.

Поход феудалаца. Крајем 1096 г. кренули су на Исток одреди феудалаца. Они су 
се боље припремили за рат — били су боље наоружани него сељаци и успели су да се 
снабдеју новцем распродавши део својих земаља. Многи су кренули у рат, поневши са 
собом све покретно имање и своје породице.

Главна маса феудалаца сакупила се у Лотарингији. На челу ове војске стајали су 
Готфрид Буљонски и његов брат Балдуин.

Од  ритера  из  северне  Француске,  у  првом  реду  из  Нормандије,  сакупила  се 
војска којом је командовао нормандиски војвода Роберт.

Вођ ритера из јужне Француске био је гроф Рајмунд Тулуски.
На  челу  норманске  војске  из  Јужне  Италије  стајали  су  Боемунд  Тарентски, 

најумнији  и  најталентованији  од свих  вођа  Првог  крсташког  рата,  и  његов  сестрић 
Танкред.

За ритерским одредима ишле су огромне гомиле сељака, рђаво наоружаних, а 
често и сасвим голоруких. За војскама се вукла огромна комора.

Сви ти одреди претстављали су потпуно самосталне јединице. Они међу собом 
нису били организационо повезани, чак је и у сваком од њих сваки поједини сениор 
ишао са својим слугама, са својом дружином, и слабо је слушао општу команду.

Одреди су кренули разним путевима. Једни су пошли рајнско-дунавским путем, 
други  обалом  Јадранског  Мора,  а  трећи  преко  Италије,  одакле  су  се  морем 
пребацивали на Балканско Полуострво.

У пролеће 1097 г. сви су се ти одреди састали у Цариграду. Ту су почели сукоби 
између  Грка  и  крсташа.  Крсташи  су  се  држали  изазивачки  и  грубо.  Префињеном 
горњем слоју византиског друштва изгледали су западни ритери као варвари, а они су 
стварно чинили све да би оправдали тај глас. Кћи цара Алексија Ана Комнина, која је 
написала  историју  царевања  свог  оца  (»Алексијаду«),  са  презиром  говори  о  тим 
сировим и глупим варварима и простацима, изузимајући само врло мало њих. Крсташи 
су пљачкали околно становништво отимајући му намирнице за снабдевање своје војске. 
Цар Алексије пожурио се да их пребаци у Малу Азију узевши претходно од њих вазалну 
заклетву и обавезавши их да врате Византији све њене раније поседе на Истоку које 
буду освојили од Турака.

У  Малој  Азији  Турци  су  непрестано  узнемиравали  крсташке  одреде.  Они  су 
страшно опустошили земљу тако да су ритери морали да гладују.  Крсташи су били 
потпуно неспремни за маршеве по јаким жегама. Њихово тешко гвоздено наоружање 
овде се страшно усијавало. Људи и коњи падали су од сунчанице.

Крсташи  су  прошли  кроз  Малу  Азију  и  били  пријатељски  дочекани  у 
Малојерменској краљевини, у Киликији. Тада је Балдуин, брат Готфрида Буљонског, 
освојио јерменски град Едесу, који је лежао на путу из Мезопотамије у Сирију и који је 
био  необично  важан  због  свог  стратегиског  положаја.  Он  је  ту  основао  Едеску 
грофовију.  Затим је  више од године  лана  било утрошено на  опсаду  Антиохије.  Тај 
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крупни  центар  био  је  заузет  само  захваљујући  издаји  команданта  једне  тврђаве. 
Освајање  Антиохије  било  је  праћено  страшним  покољем  муслимана.  Ту  је  била 
основана  друга  крсташка  државина  —  Кнежевина  Антиохија,  којој  је  стао  на  чело 
Боемунд Тарентски. Одушевљени пљачком и освајањима, вођи крсташа нису се журили 
свом  намераваном  циљу  —  Јерусалиму.  Тек  у  пролеће  1099  г.  знатно  проређена 
крсташка војска стигла је до Јерусалима и заузела га после жестоког јуриша. Одмах 
затим уследио је покољ пред којим бледи пустошење Антиохије. Архиепископ Виљем 
Тирски, који је крајем XII в. написао историју Јерусалимске краљевине на основу још 
свеже  традиције,  дао  је  потресан  опис  зверстава  и  грамжљивости  крсташа  при 
заузимању  Јерусалима.  Сâм  се  аутор  с  пуно  симпатије  односи  према  поступцима 
крсташа видећи у заузимању Јерусалима божју награду за њихове подвиге. Крсташи су 
убијали све, људе и жене, нису штедели ни децу, чије су главе разбијали о камење. 
Муслимане, који су тражили уточишта у џамијама, убијали су у тим храмовима. После 
страховитог клања долазиле су верске церемоније, а онда се опет приступало сечи. 
Крсташи су се дочепали огромног плена. Понашање крсташа у Јерусалиму »разбеснело 
је читаво становништво муслиманског Истока.«70

Крсташке  државе  на  Истоку. После  заузимања  Јерусалима  крсташи  су 
постепено завладали свим источним обалама Средоземног Мора. Уз помоћ Млечана, 
Ђеновљана и Пизанаца било је освојено неколико лучких градова.

Према томе, на Истоку је настало више крсташких држава. Највећа међу њима 
била је Јерусалимска краљевина, која је обухватала Палестину и јужни део Сирије. 
Први  владар  Јерусалимске  краљевине  био  је  Готфрид  Буљонски.  Од  Јерусалимске 
краљевине  номинално  су  зависиле  три  вазалне  државе:  Грофовија  Триполи, 
Кнежевина Антиохија и Грофовија Едеса. Уствари, пак, оне су биле потпуно независне.

У краљевини и кнежевинама крсташи су до танчина пренели феудални систем 
који је владао на Западу, нарочито у Француској. Закони Јерусалимске краљевине, или 
»Јерусалимски асизи«, познати су нам само по доцнијој измењеној редакцији, која је у 
XIII  в.  записана  на  Кипру,  где  су  се  дуго  задржали  политичко-правни  обичаји 
Јерусалимске краљевине.

Енгелс  је  сматрао  да  је  феудализам  нашао  свој  најчистији  израз  у  уређењу 
Јерусалимске краљевине: »... он се (феудализам —  Ред.) највише приближио својој 
идеји  у  ефемерној  Јерусалимској  краљевини,  која  је  у  Јерусалимским  асизима 
оставила за собом класичан израз феудалног поретка.«71

Јерусалимски асизи су набрајали у којим случајевима краљ има право да тражи 
службу  од  својих  вазала,  љубоморно  пазећи  да  краљевска  власт  не  повећа  своје 
захтеве  према вазалима.  Краљевску  власт  ограничавала  је  »висока  палата«  —  скуп 
крупних феудалаца, без кога краљ није могао донети ниједну важну одлуку. У случају 
да краљ погази права ма ког феудалца, сви су феудалци имали право да краљу откажу 
службу.

У крсташким државама владала је феудална јерархија у истом облику у коме је 
постојала у Западној Европи. Читава је територија била подељена на ритерске феуде, 
обавезне на војну службу. Неки сељаци који су дошли с ритерима били су произведени 
у  ритерско  звање  и  добили  ритерске  феуде.  То  је  било  потребно  ради  одбране 
освојене земље и зато што су се смањили редови крсташа. Но, сељаци су већином 
морали да код ритера узимају земљу у закуп и да за то дају део летине. Црква је 
заузела огромна земљишна имања и била ослобођена пореза и војне службе.
70  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 125.
71  Маркс и Енгелс, Писма, Соцекгиз, 1932, стр. 414 (Енгелс, Писмо К. Шмиту 12 марта 1895 г.).
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Основну масу трудбеника у крсташким државама чинило је зависно сељаштво, 
састављено углавном од Арабљана-муслимана и грчких и сириских хришћана, које су 
сурово експлоатисали нови господари. Кметовима су биле наметнуте дажбине, кулук и 
државне обавезе. Они су морали да дају својим новим господарима део летине и све 
могуће занатске производе. Обавезе нису биле утврђене обичајем и зависиле су од 
воље  господара.  Домаћи  сељаци  мрзели  су  западне  феудалце,  презирући  их  као 
иноверце  и  више  пута  су  им  пружали  отпор.  Сељаци  су  одбијали  да  купе  летину. 
Нападали су на феудалце и убијали их. 1125 г.  избио је велики сељачки устанак у 
Бејруту.

Италијанска трговина на Истоку. У државама које су основали крсташки врло је 
важну улогу играла трговина, а у тој трговини прво је место припадало италијанским 
градовима — Пизи, Ђенови и Венецији. Италијански трговци добили су низ повластица. 
У лучким градовима били су им одређени засебни квартови, у којима су они живели 
уживајући пуну самосталност. Њима су управљали њихови конзули, које су постављале 
власти  италијанских  градова  и  који  су  тим  властима  били  одговорни.  Италијански 
трговци користили су се својим повлаштеним положајем да развију широку трговину са 
Истоком мимоилазећи Византију.

Из италијанских градова кретали су на Исток каравани бродова, који су возили 
западну робу — у почетку оружје, коње, робове и жито,  кога није било довољно у 
крсташким државама, а доцније — вунене и ланене тканине. Каравани су остајали у 
лукама на Истоку по неколико месеци, а затим су се враћали довозећи источну робу — 
зачине, шећер, воће, вина, памук, вуну, мирисе, боје, драго камење, стакло и свилу. 
Италијански трговци нису само водили посредничку трговину, они су имали земље и 
кметове који су им плаћали оброк памуком, шећерном трском, поморанџама, бадемима 
и другим јужним производима. Италијанским трговцима биле су потчињене градске 
занатлије које су такође плаћале дажбине својим производима (особито текстилном и 
стакленом  робом).  Та  је  роба  такође  слата  у  Европу.  Читаву  трговину  са  Истоком 
регулисале  су  власти  италијанских-трговачких  република.  Међу  италијанским 
трговцима владало је непрекидно супарништво, које је често доводило до оружаних 
сукоба.  Од неиталијанских  градова  једино је  Марсељ имао кварт у  Јерусалиму.  На 
Исток су долазили ради трговине и трговци из Барцелоне и Монпелијеа.

Краткотрајност крсташких освајања. Крсташка освајања нису била дугог века. 
Она су достигла највеће размере око 1130 г., а затим су брзо почела да опадају. Један 
од  узрока  томе  била  је  нестабилност  саме  крсташке  државе  с  њеном  слабом 
централном  влашћу.  Поједини  феудални  сениори  били  су  препуштени  својим 
сопственим снагама. Крсташке области заузимале су само узан обалски појас Сирије и 
Палестине, који се само на неколико тачака пружао у унутрашњост земље. Притом су 
се крсташи углавном концентрисали у приморским градовима и у великим утврђеним 
замковима. На истоку од њихових области почињала је Сирска пустиња. Непрекидни 
напади угрожавали су с те стране крсташке области. Граница која се отегла на 1200 км 
била је утврђена низом замкова који ипак нису могли да заштите крсташке државе од 
сталних налета турских одреда. Сем тога, европски освајачи непрекидно су се свађали 
један с  другим и  нису  се  устезали  да  склапају  савезе  с  муслиманским кнежевима 
против својих једновераца. Правилној организацији одбране сметала је и флуктуација 
крсташког  становништва.  Нису  ни  издалека  сви  колонисти  умели  да  се  прилагоде 
новим условима привреде на Истоку. Врло их се много враћало у Европу стекавши што 
је могуће више плена. Нове партије »хаџија« непрекидно су стизале из Западне Европе, 
па су се једни ту насељавали, а други се враћали назад.
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Владајућу  класу  у  Јерусалимској  краљевини  и  другим  крсташким  областима 
чинили  су  ритери,  првенствено  француски,  због  чега  се  за  Европљане  на  Истоку 
укоренио назив Франци. Њих је било свега неколико хиљада. Тај привилеговани горњи 
слој претстављао је у средини домаћег становништва, које је према њему било дубоко 
непријатељски расположено, војни логор своје врсте. Ради сталне одбране крсташких 
поседа није била довољна војна служба ритера — феудалних земљопоседника. Због 
тога су створене праве војне организације — духовно-ритерски редови.

Духовно-ритерски  редови.  Први  такав  духовно-ритерски  ред  био  је  ред 
Темплара или  Храмовника,  тако назван због  тога  што  се  његова  првобитна  зграда 
налазила поред места где је, по предању, био јерусалимски храм. Ред је био основан 
1119 г. По угледу на њега образован је други ред — Јовановаца или Хоспиталаца, који 
је  настао  реорганизацијом  већ  давно  постојећег  добротворног  братства  (назив  тог 
братства потиче од болнице светог Јована у Јерусалиму, коју су они основали). Затим 
је већ крајем XII в. настао трећи ред — Тевтонски, који је претстављао организацију 
немачких ритера.

Чланови тих редова били су везани монашким заветима: нису смели да имају 
породицу, били су обавезни да се покоравају статуту реда и да слушају свог старешину, 
гросмајстера или великог магистра. Ти су редови дошли до великих земљишних поседа 
на Истоку и у Западној Европи, где су добили велике поклоне од краљева.

Редови су  зависили непосредно од папе и  нису били потчињени власти оних 
владара на чијим су се територијама налазили њихови поседи. Њихове су земље биле 
ослобођене дажбина. Духовно-ритерски редови су били они који су највише врбовали 
ритере да се преселе на Исток.

Они су претстављали најорганизованију снагу крсташких држава. Они су имали 
низ  замкова  на  источној  граници.  Када  су  крсташе почели да  потискују  са  Истока, 
ритерски су се редови последњи одатле повукли.

Када су изгубили своје поседе на Истоку, духовно-ритерски редови пренели су 
своју делатност на Запад.

Не ограничавајући се на стицање земље, Хоспиталци и Темплари, особито ови 
последњи,  искористили  су  богатства  напљачкана  на  Истоку  у  зеленашке  циљеве  и 
постали једни од првих банкара Европе.

Тевтонски  је  ред  усмерио  своју  делатност  на  обале  Балтичког  Мора,  где  је 
заједно с мачоношцима, који су почетком XIII в. створили своју организацију по угледу 
на Тевтонце, основао своју државу (види гл. XXIV).
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XVI. ДАЉИ КРСТАШКИ РАТОВИ

Губитак  Едесе  и  Други  крсташки  рат. Последица  унутрашње  слабости 
крсташких држава и збијања редова муслиманских кнежевина, које је почело у XII в., 
била је та да су крсташи почели да губе јадан свој посед за другим. Мање од 50 година 
после Првог крсташког рата, 1144 г., била је изгубљена Едеса, коју је заузео мосулски 
емир;  Едеса  је  била  једна  од  најважнијих  крсташких  кнежевина,  која  је  штитила 
њихове поседе са северо-истока. Одговор на губитак Едесе био је Други крсташки рат, 
који је почео 1147 г.

У Другом крсташком рату узеле су учешћа крунисане главе — француски краљ 
Луј VII и немачки цар Конрад III. Први резултат проповедања Другог крсташког рата био 
је нови талас јеврејских погрома на Рајни.

И у том рату, поред ритера, узела је учешћа сељачка маса из крајева које је 
погодила глад. Ритери су на сељаке гледали као на терет кога се треба отрести. Када 
је постало јасно да је сувоземни пут преко Мале Азије сувише напоран и опасан, ритери 
су сели на бродове,  оставивши сељаке судбини на вољу. Готово сви ти сељаци су 
изгинули.

Резултати те експедиције која је предузета са огромним утрошком снага били су 
врло  жалосни.  Крсташи  су  својим  пљачкањем  изазвали  против  себе  Византију. 
Изгубивши на путу већи део својих војски, краљ и цар су узалуд покушавали да заузму 
Дамаск. Барони Јерусалимске краљевине, којима је било згодније да живе у миру с 
Дамаском, не само да им нису помагали, већ су на све могуће начине кварили њихове 
планове. Не постигавши ништа, Луј VII и Конрад III неславно су се вратили у Европу.

Саладинова држава.  У то време дошло је на Истоку до врло крупних промена 
које су биле веома неповољне за крсташе, заузете својим унутрашњим свађама. Успеси 
крсташа објашњавају се у знатној  мери тиме што су они имали посла с разбијеним 
снагама појединих муслиманских владара.  Но у  другој  половини XII  в.  дошло је  на 
Истоку до уједињења Египта, једног дела Сирије и дела Месопотамије у једну државу. 
На чело те државе, којој  је центар био Египат, стао је султан Саладин (правилније 
Салах-ал-дин), Курд по пореклу.

Сада крсташи нису више имали посла с разједињеним снагама појединих турских 
емира већ с  великом државом Саладина, који је себи поставио за  циљ да истисне 
крсташе из Сирије и Палестине.

1187 г.  Саладин је нанео крсташима страшан пораз на Тиберијадском Језеру. 
Главне снаге крсташа биле су уништене. После тога муслимани су за неколико недеља 
заузели Акру, Јафу, Сидон, Бејрут, Аскалон и Јерусалим, главно упориште крсташа на 
Истоку.  Становништву  Јерусалима  је  било  дозвољено  да  изиђе  под  условом  да  се 
откупи, али без коња и оружја. Резултат је био да су сви који су избегли из града 
пострадали од глади. Ко није могао да се откупи, био је продан у ропство.

Трећи крсташки рат. Губитак Јерусалима дао је потстицај за Трећи крсташки рат 
(почео је 1189 г.), у коме су учествовала три владара. На челу овог крсташког рата 
стајали су: немачки цар Фридрих I Барбароса, француски краљ Филип II Август, један 
од оснивача снажне монархије у Француској, и енглески краљ Ричард Лавово Срце, 
који је сматран за оваплоћење свих ритерских врлина, за најхрабријег и најснажнијег 
европског ритера, ма да је у  суштини био суров и необуздан насилник.  На путу за 
Палестину он је због ништавног повода опустошио град Месину. У Сирији је наредио да 
се побију заробљеници за које на време није био донет откуп.

Трећи крсташки рат није дао крупних резултата. Крсташи су морали да ратују не 
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само са  Саладином већ и са Византијом.  Фридрих Барбароса,  пролазећи кроз Малу 
Азију, утопио се у једној планинској речици, а немачка војска, не желећи да иде даље, 
делом се вратила у домовину, а делом је пропала у Сирији од епидемије. Само су се 
незнатни остаци немачке армије придружили Французима и Енглезима. Филип II Август 
и Ричард Лавово Срце непрекидно су се међу собом свађали. Били су постигнути неки 
војни успеси, као освајање града Акре (Акона), који је сада постао престоница раније 
Јерусалимске краљевине. Ускоро после тога Филип II се вратио у Француску. Ричард је 
још неко време наставио да ратује. Он је од Саладина добио неке безначајне уступке. 
Крсташима је остао узан обалски појас и Кнежевина Антиохија, која се сама сјединила 
с  Триполијем.  Хаџијама  и  трговцима  са  Запада  било  је  дозвољено  да  посећују 
Јерусалим.  Ричард  Лавово  Срце  заузео  је  од  Византинаца  острво  Кипар.  Ту  је 
образована Кипарска краљевина, која је постојала око 250 година.

Четврти крсташки рат. Четврти крсташки рат је интересантан због тога што су се 
ту  нарочито  живо  испољили  прави  циљеви  крсташа,  нимало  незамаскирани  било 
каквим верским паролама.

Још  од  самог  почетка  свог  понтификата  (1198—1216  г.)  знаменити  папа 
Иноћентије III (види вл. XVII) почео је пропаганду за крсташки рат с циљем да уздигне 
значај  цркве и  учврсти утицај  папства.  Проповедници су  били разаслати по разним 
земљама  Европе,  убирани  су  порези  који  су  местимично  изазивали  незадовољство 
становништва.

Крсташки рат почели су италијански и француски ритери. Они су намеравали да 
задају ударац главној држави Истока — Египту, који је владао Јерусалимом. Немајући 
ни новаца ни флоте  да  се  пребаце  у  Египат,  они су  се  обратили  за  помоћ богатој 
Венецији.  Млетачки  дужд  Енрико  Дандоло  одлучио  је,  по  речима  Маркса,  »да  од 
крсташке глупости начини трговачки посао«.72 Енрико Дандоло претставља најживљу и 
најсликовитију фигуру у млетачкој историји. И поред својих деведесет година, то је 
био човек несаломљиве енергије и одлучности. Иако готово потпуно слеп, он је, по 
речима  савременика,  све  скроз  видео.  Нико  му  није  био  раван  у  дипломатским 
финесама  и  лукавствима.  Дандоло  је  прихватио предлог  крсташа,  али  је  за  услуге 
Млечана  тражио  од  њих  огромну  суму  од  85.000  марака  сребра.  Крсташи  су  се 
сагласили с тим условима; ипак, када се њихова војска сабрала у Венецији, показало 
се да они не могу сакупити уговорену суму. Тада је Дандоло, у жељи да поквари ратни 
поход на Египат, с којим су Млечани оживели трговачке везе, затражио од крсташа да у 
накнаду помогну Венецији да освоји град Задар на далматинској обали. Када је то било 
учињено,  упркос папиној  забрани,  Дандоло је  крсташима предложио нови подухват 
одвративши их дефинитивно од њихових првобитних намера. 1195 г. у Цариграду је био 
збачен цар Исак II Анђел. Син збаченог цара, царевић Алексије Анђел, побегао је на 
Запад и настојао да тамо нађе помоћ. Обратио се крсташима, обећавајући им богату 
награду ако његовом оцу врате византиски престо. На миг Дандола, који је желео да на 
тај  начин  сломи  главног  трговачког  противника  Венеције,  крсташи  су  кренули  на 
Цариград.

Стигавши у Цариград, крсташи и Млечани вратили су на престо Исака Анђела. 
Али, становништво је одбило да плати суму коју им је био обећао Алексије и дигло 
устанак. Тада су крсташи заузели Цариград на јуриш (1204 г.). Пад Цариграда био је 
праћен страшним пустошењем града. По речима учесника у Четвртом крсташком рату и 
његовог историчара Вилардуена, »тако богатог плена још никада није било«. Крсташи 
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су  спалили  читаве  квартове  мало  се  бринући  за  споменике  античке  и  византиске 
уметности.  Бронзане  статуе  крсташи  су  употребили  за  ковање  новца.  Новгородски 
летопис према речима очевица даје опис погрома који су западни ритери учинили у 
Цариграду  и  оштро  их  осуђује  што  су  »заволели  злато  и  сребро«.  После  пада 
престонице дошло је освајање великог дела поседа Византиског царства. Крсташи су 
потпуно  напустили  план  ратног  похода  на  Египат  и  основали  своју  државу  на 
Балканском Полуострву. За разлику од грчког, Византиског царства, ова нова држава 
назвала се Латинско царство.

Латинско  царство.  За  цара  је  био  изабран  један  од  вођа  похода,  Балдуин 
Фландриски,  који  уосталом  није  имао  готово  никакве  власти.  На  Балканском 
Полуострву образоване су четири важније »латинске« државе: Латинско царство — с 
престоницом у Цариграду, Солунска краљевина, Ахајска кнежевина (на Пелопонезу) и 
Атинско-тебанско  војводство.  Свака  се  од  тих  опет  делила  на  низ  грофовија  и 
феудалних поседа. Венеција је стекла многе територије, које су биле битне за њену 
трговачку моћ. Још пре јуриша на Цариград био је закључен »нови уговор Млечана с 
крсташким глупацима, којима су без милости подвалили и који су заједно са својим 
неотесаним кнежевима били само оруђе у рукама тих трговаца«.73 Дандоло је успео да 
Венеција добије право на три осмине Византиског царства; добила је део Цариграда, 
низ  острва  —  Јонска  и  део  Киклада  и  Спорада  —  а  исто  тако  и  југо-западни  део 
Пелопонеза, Галипоље и неке земље у Албанији. Ускоро су Млечани добили и Крит.

Владавина  крсташа  крајње  је  заоштрила  класну  борбу  у  ранијим  поседима 
Византије.  Домаће  становништво,  углавном  кметови,  још  више  је  страдало  од 
угњетавања крсташа него од византиских господара. Латински ритери безобзирно су 
пљачкали и богаташе и сиромахе; нису у томе изостајали иза њих ни грчки феудалци, 
који су се одржали у западном делу полуострва. Крсташи су морали да воде сталну 
борбу са суседима — с другим Бугарским царством, које је настало у другој половини 
XII  в.,  и  са  две  грчке  државе  које  су  образоване  у  Малој  Азији  — са  »царствима« 
Никејским и Трапезунтским.

Најзад је, уз помоћ Ђеновљана, главних трговачких супарника Венеције, који су 
Грцима  пружили  помоћ  у  новцу  и  флоти,  никејски  цар  Михаило  Палеолог  заузео 
Цариград  (1261  г.)  и  Византиско  царство  било  је  обновљено.  Латинским  ритерима 
остали су само неки поседи у средњој н јужној Грчкој. Престо је у Цариграду заузела 
династија Палеолога. Али, Византиско се царство никада више није могло опоравити од 
удараца  које  му  је  задао  Четврти  крсташки  рат.  Обновљено  Византиско  царство 
претстављало је само сенку некадашње моћи и богатства.

Опадање  крсташког  покрета.  Доцнији  крсташки  ратови  нису  готово  ништа 
променили у створеном стању. Од XIII  в.  пропаганда за крсташке ратове није више 
наилазила  на  онакав  одзив  који  је  имала  раније.  Првом и  Другом  крсташком рату 
придружило  се  врло  много  сељака  из  области  у  којима  је  владала  глад.  Широки 
народни покрет изазвао је још и Четврти крсташки рат, коме је пришло доста сеоске 
сиротиње.  Али  последњи  крсташки  ратови  нису  више  имали  карактер  стихиског 
покрета. Становништво, које се раније у масама кретало на Исток, почело је да се 
неповерљиво односи према проповедању нових похода. Ритери се више нису надали у 
бар донекле трајна освајања на Истоку. Сељаци у крсташким походима нису видели 
ништа друго до неизбежне пропасти.

Само кад се узму у обзир страшне народне невоље, разумљиви су нам такозвани 
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дечји крсташки ратови. Била се раширила бесмислена идеја да би само безгрешна деца 
била  у  стању  да  чудом учине  оно  што  одраслим грешницима  није  успело.  1212  г. 
појавило  се  у  Француској  једно  пастирче  Стеван,  који  се  прогласио  за  божјег 
посланика, позваног да ослободи Јерусалим, и који је почео да међу децом проповеда 
крсташки рат. На његов позив одазвале су се гомиле деце. Вероватно је успеху те 
проповеди  припомогла  масовна  напуштеност  деце,  до  које  је  у  неким  крајевима 
Француске дошло у XIII в. због ратова. Деци се придружило доста одраслих, особито из 
ратом опустошених области.

Око  30.000  деце  и  одраслих  готово  без  икаквог  наоружања  кренуло  је  у  рат 
надајући  се  натприродној  помоћи.  Упркос  забрани  краља,  који  је  схватао  сву 
бесмисленост те замисли,  они су  кренули на југ према Марсељу. У Марсељу су се 
бродовласници прихватили да их превезу у Палестину. Један је део бродова разбила 
олуја за време пловидбе, а остале учеснике у ратном походу бродовласници су довезли 
у Египат и тамо продали у ропство.

Истовремено је исту такву пропаганду водио у Немачкој дечак Никола, који још 
није  имао ни  десет  година,  а  којим је  руководио његов  отац,  трговац  робљем.  За 
Николом је пошло око 20.000 деце. Та су деца стигла до јужне Италије, где су месне 
власти зауставиле даљи поход и наредиле деци да се врате у отаџбину. Већина их је на 
повратку пропала.

Уствари, с Четвртим крсташким ратом завршава се велики војно-колонизациони 
покрет  на  Исток.  Чиме  се  објашњава  заустављање  и  коначни  неуспех  читавог  тог 
покрета који је заталасао огромне масе и стајао Западну Европу безбројних жртава? 
Природно,  ту  је  велику  улогу  играло  политичко  уједињење  Истока  под  влашћу 
египатских султана и јачање отпора пружаног крсташима.

Али,  ипак  су  главни  узрок  биле  економске  и  политичке  промене  у  животу 
Западне Европе. У XIII в. запажа се свуда у Европи знатан пораст производних снага. 
Побољшала се пољопривредна техника, од двопољног система почело се прелазити на 
тропољни,  почело  се  примењивати  ђубрење  и  засипање  кречњаком.  Форсирано  су 
крчене шуме за ораницу, део пустара претваран је у обрадиву земљу. Феудалци су 
почели  да  мисле  о  томе  како  би  из  земље  извукли  више  прихода  усавршавањем 
привредних метода и појачаном експлоатацијом рада. Сељаштво је делимично почело 
прелазити  на  новчану  ренту,  што  је  већ  претстављало  даљи  корак  к  распадању 
феудалне ренте. Новчана је рента — бар једном делу сељаштва — отварала могућност 
за повећање производности њиховог газдинства и извесну акумулацију. Глади, које су 
још  у  XII  в.  претстављале  страховиту  невољу,  знатно  су  се  смањиле  у  XIII  в.  Део 
сељаштва угњетаваног од феудалаца бежао је у градове који су се развијали.

Подела рада између града и села и пораст градског занатства претстављали су 
важан моменат у развитку производних снага. На тај начин, Европа је била у стању да 
исхрани већи број становништва, а утицај елементарних катастрофа знатно је ублажен.

Природно,  угњетавање  сељака  није  престало.  Али  сељак  од  њега  није  више 
бежао преко мора, у »обећану земљу« — он се спремао за крваву борбу за своју земљу, 
за свој рад. Приближавање те борбе осећа се већ у доба крсташких ратова.

Уједно  је  дошло  до  више  важних  промена  у  политичком  уређењу  Европе. 
Учврстила се краљевска власт, сузбијена је феудална самовоља, све ређи су постајали 
унутрашњи  феудални  сукоби,  који  су  упропашћивали  сељаке.  Феудалци  се  јаче 
привезују  за  своја  места  становања.  Гладним  ритерима  је  отворена  могућност  да 
колонизују  нове  области,  на  првом  месту  Прибалтик.  Иноћентије  III  је  проповедао 
крсташке ратове против прибалтичких пагана. Осиромашени ритери нашли су себи и 
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другог посла — да служе у најамничким војскама краљева.
Најзад, Млечани, Ђеновљани, провансалски и каталонски трговци склапали су 

повољне уговоре  с  муслиманским владарима па им помоћ крсташа није  више била 
потребна.

Једном речју, код свих друштвених класа које су учествовале у првим крсташким 
ратовима ослабио је у ово доба интерес за рискантне прекоморске подухвате. Жртве 
које  су  биле  потребне  да  се  те  колоније  задрже  у  рукама  нису  се  исплаћивале 
користима које су оне доносиле.

Последњи крсташки ратови. Последњих крсташких ратова дотаћи ћемо се само 
у најглавнијим линијама.

Пети крсташки рат (1217 г.) у почетку је био управљен према Сирији, али се 
затим окренуо против Египта, чији је султан владао и Палестином. Крсташи су, после 
дуготрајне опсаде, успели да заузму важан трговачки град Дамијету. Али, унутрашњи 
раздори и неспособна команда довели су затим до војних неуспеха који су приморали 
крсташе да напусте Египат (1221 г.).

1229 г. почео је Шести крсташки рат. Папа Гргур IX га је забранио, јер је на 
његовом челу стајао цар Фридрих II, који је водио борбу с папством и био искључен из 
цркве.  Дејствујући  више  дипломатским  путем  нега  оружјем,  користећи  се  борбом 
између дамаског емира и египатског султана за Сирију, Фридрих II је постигао да му 
египатски султан уступи Јерусалим и низ других места у Палестини. Он је, додуше, за 
то обећао да неће указивати никакву помоћ сирским хришћанима против Египта. Али, 
после Фридриховог одласка почели су међу крсташима бесконачни раздори и ратови 
који  су  довели до тога  да су  муслимани поново завладали Јерусалимом,  овог  пута 
дефинитивно.

Седми крсташки рат (1248—1254 г.), коме је стајао на челу француски краљ Луј 
IX,  био  је  усмерен  против  Египта.  После  неколико  делимичних  успеха  завршио  се 
војном катастрофом, услед које је пао у ропство и сам краљ, доцније ослобођен за 
врло велики откуп.

И у тај је рат кренула народна маса, али се она није оборила на »невернике« већ 
на  своје  класне  непријатеље  — феудалце  и  цркву.  1251  г.  Луј  IX  се  у  Француској 
обратио за помоћ. Феудалци се на тај позив нису одазвали, али је он наишао на одзив 
међу угњетеним народним масама, међу којима се појавио народни проповедник, неки 
старац Јаков из Мађарске. Он је проповедао да Јерусалим не трба да спасавају сујетни 
ритери  већ  сиротиња  коју  сви  презиру.  Он  је  оштро  иступио  против  католичких 
свештеника и монаха. Огромне масе сељака кренуле су са севера Француске на југ, 
преко Амијена,  Орлеана и Буржа. Успут су уништавале богаташе, попове и монахе. 
Свуда им се придруживао народ. Учесници у ратном походу ишли су у неколико одреда 
и растурали се на разне стране, тако да су их феудалци и влада, који су најпре били 
изгубили главу, ускоро после тога потукли. Они су се делом разбежали, а делом су 
били побијени или заробљени а затим погубљени.

Луј IX стао је такође на чело Осмог и последњег крсташког рата (1270 г.), али их 
је  било врло мало који  су  хтели да добровољно иду,  па  је  краљ морао да ритере 
најмљује за новац. У почетку су крсташи кренули против туниског султана. Међу њима 
је у Тунису избила куга која је покосила један део крсташа, међу којима и самог Луја 
IX, а преживели су се вратили натраг.

Папе су позивале хришћанске владаре на нове крсташке ратове и убирале новац 
за то. Неки владари су узели крст, али више није дошло ни до једног похода.

Не  добијајући  помоћ  са  Запада,  крсташке  колоније  у  Сирији  нису  се  могле 
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одржати својим снагама. Египатски султани су им заузимали град за градом. 1268 г. 
била је заузета Антиохија, 1289 — Триполи, а 1291 — последње упориште крсташа на 
Истоку — Акра.

Крсташи су се учврстили једино у Кипарској краљевини. Главна кипарска лука 
Фамагуста  била  је  једно  време  најважнија  трговачка  тачка  у  источном  делу 
Средоземног Мора. Краљ Кипра носио је титулу јерусалимског краља. На Кипру су се 
примењивали »Јерусадимски асизи«. У XV в. острво је припојено млетачким поседима.

Последице  крсташких  ратова. Ако  се  за  непосредни  циљ  крсташких  ратова 
сматра стицање нових територија на Истоку, о«да су они завршени с неуспехом, али то 
не значи да њихови резултати нису за Европу били значајни. На првом месту треба 
истаћи да су крсташки ратови учинили крај трговачкој превласти Византије и Арабљана 
у источном делу Средоземног Мора. Млечани и Ђеновљани, без обзира на то што су 
крсташи  били  потиснути  из  Сирије  и  Палестине,  остали  су  господари  средоземне 
трговине. Ђенова се учврстила на византиским територијама и подигла низ трговачких 
факторија на обалама Црног Мора. Венеција је ступила у тесне везе са Египтом.

Крсташки ратови упознали су Западну Европу с техником и културом Истока; али 
није увек могућно утврдити којим су путем источни утицаји стизали на Запад. Крсташки 
ратови нису били једини пут за саобраћање са Истоком. Много штошта су пренели на 
Запад  Арабљани  преко  својих  поседа  на  Сицилији,  а  нарочито  преко  Кордовског 
калифата.  Византиско  царство  било  је  посредник  не  само  у  трговини  већ  и  у 
преношењу  културних  и  техничких  тековина.  Трговачки  односи  са  Истоком 
омогућавали  су  да  се  и  мимо крсташке  ратове  много  штошта  позајми  од  источних 
народа.  Стога  настају  многе  сумње  при  утврђивању  шта  управо  Европа  дугује 
крсташком покрету. У сваком случају у то се време обогаћује пољопривредна култура. 
У Европи се саде нове културе — хељда, пиринач, сезам, кајсије, кукуруз, лубенице, 
лимун и пистаћ. Шири се употреба шећера од шећерне трске. Претпоставља се да су из 
Сирије биле преузете ветрењаче.

Вероватно  је  источна  техника  извршила  приличан  утицај  на  текстилну 
производњу и на обраду метала. Низ тканина које су се почеле израђивати на Западу 
носе источне називе (дамаст, муслин итд.). Текстилна производња на Западу у много 
чему је зависила од робе увожене са Истока. Отуда је долазила свила, памук, низ 
материја које су служиле за бојење, стипса која се употребљавала за фиксирање боја.

Учињено је и неколико позајмица у војној вештини, на пример, арбалет, труба и 
добош. У Европи су се раширили и неки источњачки обичаји: прање руку пре јела, 
ношење браде, топла купатила, обичај да се на штитовима носе грбови итд.

Још је  сложеније  питање  о  утицају  крсташких  ратова  на  друштвено  уређење 
Западне  Европе.  Било  би  погрешно  да  се  њима  објашњавају  промене  у  положају 
сељака,  развитак  ритерства  као  специфичне  установе  и  развитак  ритерске 
књижевности. Све те појаве развијале су се у европском феудалном друштву и мимо 
крсташких  ратова.  Али  нема  сумње  да  су  крсташки  ратови  овде  извршили  велики 
утицај.

Ритери који су боравили на Истоку стекли су префињеније захтеве но што су их 
имали раније.  Они се  више нису задовољавали грубим оделом отканим код куће и 
рђавим вином цеђеним у њиховим виноградима. Нису се задовољавали својим тесним и 
неудобним  замковима.  Сада  су  се  њихови  захтеви  проширили,  а  уједно  с  тим 
проширили су се и начини да се они задовоље захваљујући порасту робног промета са 
Истоком, одакле су увожени луксузни предмети, скупоцена и ретка вина, а исто тако и 
зачини за које је постојала велика потражња у вишим класама европског друштва.
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На који је начин задовољаван пораст потребâ ритерске класе, на чији се рачун 
феудалац почео боље одевати, хранити итд.? Јасно је, на рачун главног извора својих 
прихода — на рачун сељака. Пошто је у то доба пораст пољопривредне технике био 
безначајан, приходи сениора могли су се повећати углавном појачаном експлоатацијом 
сељаштва.  Додуше,  крсташки  су  ратови  у  прво  време  донели  извесно  олакшање 
сељацима. Наиме, земљопоседницима феудалцима који су кретали у крсташке ратове 
био је потребан новац, па су стога често ослобађали сељаке за откуп. Сељаци су се под 
повољним условима откупљивали од земљопоседника или олакшавали своје обавезе. 
Сељаци су се користили отсуством феудалаца да олакшају свој положај. Али је то било 
само привремено побољшање за којим је обично следовало појачавање притиска на 
сељаке. Несумњиво, стечене навике на раскошан живот утицале су на упропашћивање, 
сиромашење  и  задуживање  знатног  дела  ритера  и  тако  доприносиле  распадању 
феудалног уређења, али се основа свих тих појава налази у самом развитку европске 
економике. Крсташки ратови могли су само појачати и заоштрити тај процес, но они ни 
у ком случају нису били његов узрок.
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XVII. ЦАРСТВО И ПАПСТВО ОД XI ДО XIII ВЕКА

Економски успон Немачке. Од XI до XIII в. Немачка је у свом развитку учинила 
приметан корак напред. Ма да лагано, производне су снаге у земљи расле. Ширила се 
обрађена површина, прелазећи из речних долина и у планинске масиве под шумом. 
Нарочито  су  ревносно  крчили  шуме  манастири,  који  су  често  добијали  на  поклон 
необрађена земљишта и настојали да их учине рентабилним. У низинским пределима 
северне Немачке вођена је упорна борба с мочварама. Свуда се прелазило на тропољни 
систем. Развијало се воћарство и повртарство. У XIII в. јако се шири виноградарство, 
најпре уз Рајну и њене притоке, а затим прелази све даље на исток. Шире се техничке 
културе — лан, конопља, хељда. Услед пораста производних снага све бржим темпом 
тече процес одвајања града од села и одвајање занатства и трговине у засебне гране 
економске делатности. Знатно се повећава број становништва, нарочито градског.

У  исто  време  завршава  се  раније  започети  процес  претварања  немачког 
сељаштва у кметове. Процес феудализације текао је у Немачкој споријим темпом у 
поређењу, на пример, с Француском. У низу области, особито у Саксонији, било је још 
у X и XI в. много слободних сељака. Остаци слободних сељака задржали су се у земљи 
Фриза до XIII  в.  Али већ крајем XI  в.  огромна већина сељака била је претворена у 
кметове. У Немачкој се ствара типичан кметовски и властелински посед. Али и у доба 
превласти феудалне експлоатације задржало је немачко село карактеристичне особине 
сеоске општине — марке. Свака сељачка породица имала је свој део оранице — die Hufe 
(просечно  око  10  хектара),  и  уживала  извесна  права  на  заједничка  земљишта  — 
Allmende (»гмајна«)  —  пашњаке,  шуме,  ритове  итд.  Сеоска  општина  задржала  је 
извесну  самоуправу,  решавала  је  о  својим  привредним  стварима  на  сеоским 
скупштинама,  држећи  се  локалних  обичаја.  Али,  сеоска  је  «општина  била  већ 
укмећена.  Феудалац  се  њоме  користио  да  организује  кулучење  и  вршење  других 
обавеза кметова.

Од XI в., особито у јужним и западним крајевима, развијају се градови. У XII и XIII 
в.  они  већ  густом  мрежом  покривају  већи  део  земље.  Уз  Рајну  и  Дунав  ниче  низ 
градова, чији занатски производи нису намењени само за локално тржиште већ и за 
извоз. Особито је важну улогу играла текстилна производња и израда оружја.

Већина најкрупнијих градова, особито оних уз Рајну (»поповски пут«), стајала је у 
феудалној зависности од епископа, који су за време Отона добили велика имунитетна 
права.  Још  крајем  XI  в.  почињу  сукоби  између  све  многобројнијег  занатлиског  и 
трговачког становништва рајнских градова с њиховим сениорима-епископима, и долази 
до низа устанака.

Али,  поједине  немачке области биле  су  између себе врло слабо повезане.  У 
Немачкој није створен један економски и политички центар који би могао ујединити 
земљу. Царска је власт само површно повезивала поједине самосталне области.

Франконска династија. 1024 г. на престолу Немачке и Светог Римског царства 
саксонску  је  династију  сменила  франконска  или  салиска.  Први  претставник  те 
династије био је Конрад II (1024—1039 г.). Саксонска се династија у својој борби против 
самосталности војвода ослањала углавном на крупне црквене феудалце (види гл. VII), 
који су добијали од краљева земље и имунитетна права (»Отонове привилегије«). Али, 
цареви  су  на  тај  начин  увећавали  моћ  и  утицај  црквених  феудалаца  и  самим  тим 
стварали нову опасност за своју власт. Зато Конрад, не напуштајући ранију политику 
Отонâ,  тражи  нови  ослонац  и  налази  га  међу  нижим феудалцима,  међу  ритерима. 
Конрад је настојао да не дозволи наслеђивање војводстава, али је зато наслеђивање 
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малих лена у његово време постало правило. Он је почео да захтева војну службу од 
ритера,  који  нису  били  његови  непосредни  вазали.  У  Италији  је  подржавао  ситне 
феудалце —  валвасоре — против крупних —  капетана.  Ситним феудалцима била је 
потребна  јака  власт  да  би  коначно  потчинили  сељаке  и  претворили  их  у  кметове. 
Видећи  у  цару  заштиту  од  притиска  јаких  феудалаца,  подржавали  су  Конрада  и  у 
Немачкој и у Италији.

Конрадова влада често се претставља као доба највишег успона царске власти. 
Он  је  успео  да  држи  војводе  у  покорности.  У  његово  доба  царству  је  припојена 
Бургундска краљевина (1032 г.).

Клинијевски покрет. У  то  време у  католичкој  цркви  почиње да  игра  велику 
улогу црквени покрет, који је настао још у X в. и добио име по манастиру Клинију у 
француској Бургундији, где је најпре и почео. Насупрот поцепаности која је владала у 
католичкој цркви и све већем порасту световног духа у њој клинијевци су настојали да 
учврсте црквену дисциплину и да створе централизовану црквену организацију с папом 
на челу. Главни носиоци ове реформе били су манастири. Постојао је читав низ разлога 
који  су  приморавали  манастире  да  теже учвршћивању јединства  и  организованости 
цркве.  Манастирски  поседи  јако  су  страдали  од  феудалних  метежа  и  отимачина. 
Манастири су били »најбоље газде« свог времена. Они су знали да из своје земље и 
својих људи извлаче што је могуће више прихода. Нигде претварање сељака у кметове 
није извршено тако енергично као на манастирским. земљама. Зато је манастирима 
била потребна јака организација ради угушивања сељачког отпора. Манастири су врло 
рано почели да се повезују с тржиштем. Они нису само узимали трговину под своју 
заштиту,  већ  су  и  сами  слали  на  продају  вишкове  своје  производње  и  пре  других 
земљопоседника кренули путем робне привреде. Стога су они били заинтересовани да 
се обезбеде трговачки путеви и да се израде нове правне норме које би одговарале све 
развијенијим робно-новчаним односима. Из клинијевске средине долазили су покушаји 
да се ублаже феудалне међусобице завођењем такозваног »божјег мира« и »божјег 
примирја« (види г. IX).

Настојећи  да  се  створи  црквена  организација  која  би  могла  да  претставља 
пресудну  снагу  у  расцепканој  феудалној  Европи,  .клинијевски  реформатори  су  пре 
свега сматрали за неопходно да се уздигне морални углед цркве, који је био подриван 
тиме што су многи епископи и опати били у суштини световни сениори, који су мислили 
само о ратовима, лову, задовољствима и повећању својих прихода свим средствима. 
Углед цркве  је  подривала  и  распусност  живота свештеника,  особито монаха,  као и 
њихово дубоко незнање, често и потпуна неписменост. Стога су клинијевци истакли 
програм  о  подизању  црквене  дисциплине.  Завели  су  строга  манастирска  правила, 
основана на послушности и аскетизму. Тежили су да се уздигне црквено образовање 
међу свештенством оснивајући манастирске школе. Тим су мерама клинијевци тежили 
и да створе добро припремљене и послушне кадрове, спремне да проповедају и да у 
животу  спроводе  клинијевски  програм  реформи.  Они  су  хтели  да  се  супротставе 
порасту световног духа у цркви и потчињавању цркве световној власти м световним 
интересима.  Стога  су  тражили  да  се  строго  проводе  у  живот  црквена  правила  о 
неженству  свештенства  —  целибату,  јер  је  жењено  свештенство  предавало  своје 
дужности и поседе у наслеђе и, у страху да их не изгуби, додворавало се световној 
власти. Клинијевци су желели да брига о породици не одврати свештенике од служења 
цркви.  Главну  су  опасност  за  цркву  клинијевци  видели  у  томе  што  су  епископи 
потчињени световним владарима, пошто су краљеви и цареви фактички постављали 
епископе  и  опате  и  често  им  једноставно  продавали  црквене  дужности.  Увођење 
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епископа  у  чин  вршило  се  такозваном  инвеституром.  Реч  инвеститура  значила  је 
уопште акт којим сениор предаје  свом вазалу феуд.  Али,  када се примењивала на 
епископе, иивеститура није била само предаја земљопоседа већ и увођење у црквени 
чин, и епископ је за то добијао знаке: прстен и штап. Право инвеституре у суштини је 
било  право  подељивања  епископског  звања.  Почев  од  Отонâ  цареви  су  се  чврсто 
држали  те  праксе,  видећи  у  њој  један  од  најважнијих  ослонаца  своје  власти. 
Клинијевци су  устали против таквог  потчињавања епископа царској  власти.  Продају 
црквених положаја жигосали су називајући је симонијом (по имену Симона мага, који 
је,  по легенди,  тражио од апостола да му продају  моћ да  чини  чуда).  Под појмом 
симоније они су обухватали и инвеституру, јер се том приликом од епископа узимао 
новац. Али су многи клинијевци сматрали да у интересу цркве треба подржавати и 
снажити власт световних владара. Надали су се да ће у јакој краљевској власти наћи 
ослонац кадар да заштити цркву од насиља феудалаца и сељачких буна; видели су да 
под  јаким  краљевима  црква  добија  велике  поклоне,  а  када  је  краљевска  власт  у 
опадању,  да  се  црквени  поседи  пљачкају.  Такав  савез  између  духовне  и  световне 
власти проповедао је чувени делатник клинијевског покрета Петар Дамијани. Многи су 
владари  са  своје  стране  подржавали  клинијевце,  видећи  у  јачању  цркве  једно  од 
средстава  за  снажење  своје  власти.  Уједно  им  се  клинијевски  покрет  чинио 
противтежом самосталности духовних кнежева.

Хенрих III. Ових се идеја држао (син и наследних Конрада II — Хенрих III Црни 
(1039—1056 г.). Он се умешао у послове папства, које је тада било играчка у рукама 
супарничких  феудалаца  у  Папској  области,  који  су  на  папску  столицу  доводили 
најнеподесније личности, на саблазан читавог католичког света. Једно време борила су 
се за папску столицу тројица папа, од којих је један имао десет година када је био 
изабран  за  папу.  Предузевши  поход  у  Италију,  Хенрих  је  збацио  ове  три  папе  и 
поставио за папу једног немачког епископа. И после тога он је постављао за папе лица 
из редова немачког свештенства. Тако је он ослободио папску столицу потчињености 
италијанским феудалцима и  потчинио  је  својој  царској  власти.  Уједно  је  тежио  да 
подигне углед папâ не водећи довољно рачуна да тиме припрема нову опасност за 
царство. Папа Лав IX кога је он поставио био је одушевљени присталица клинијевске 
реформе.  На  папском  двору  почињу  да  све  већу  моћ  стичу  присталице  екстремне 
клинијевске струје који су проповедали да је духовна власт изнад световне, да папа 
мора да постане господар не само над епископима и опатима већ и над краљевима и 
царевима. Они су говорили да црква мора доминирати над световним владарима »као 
душа над телом«. Називали су симонијом свако мешање световне власти у постављање 
епископа.

Средином  XI  в.  политичке  прилике  почеле  су  да  постају  врло  подесне  за 
екстремне  клинијевце.  После  смрти  Хенриха  III,  за  време  малолетства  његовог 
наследника Хенриха IV (1056—1065 г.) царска је власт била у пуном опадању. Световни 
и црквени кнежеви стичу у то доба готово потпуну самосталност. Келнски архиепископ 
Ханон чак је заробио једно време младог владара и почео да управља у његово име. 
Сада је папство могло слободно деловати, не бојећи се сметњи од стране цара. Избори 
папâ врше се без мешања немачког двора. Користећи се створеним положајем, папство 
проводи низ врло важних организационих реформи у духу клинијевског програма.

Гргур VII — Хилдебранд. Душа тих реформи био је Хилдебранд, који је фактички 
водио послове папске столице и давао смер њеној политици за време неколико папа. 
Сам Хилдебранд прошао је кроз строгу школу монашког аскетизма у Клинију и био до 
крајности прожет његовом идеологијом. Латерански концил 1059 г., којим је руководио 
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Хилдебранд,  реорганизовао  је  начин  избора  папâ.  Избор  су  имали  да  изврше 
кардинали — црквени великодостојници који су своју титулу добили од папе. »Римски 
народ« и клир били су  само обавештавани о избору.  Римска аристократија  била је 
потпуно искључена од ма каквог мешања у изборе. Цару је било остављено илузорно 
право потврђивања. На Латеранском концилу биле су потврђене одредбе о целибату 
свештеника.  Концил  се  одлучно  изјаснио  против  инвеституре  епископа  од  стране 
световних владара.

Одлуке концила наишле су на опозицију код знатног дела свештенства. Особито 
је непопуларна била мера обавезног целибата свештенства. Многи црквени кнежеви, 
који су добили своје поседе »симонијом« и инвеституром, никако нису желели да ојача 
папска власт.

Хилдебранда није збунио њихов отпор и он је упорно наставио да свој програм 
проводи у живот. Он је имао способности великог дипломате који вешто искоришћава 
сваку  политичку  прилику.  Да  би  себи  обезбедио  ослонац  против  царске  власти, 
склопио је савез са Норманима из Јужне Италије. Вођ Нормана Роберт Гвискар добио је 
од  папе  назив  војводе  Апулије  и  Калабрије  а  зато  је  признао  сизеренство  папе  и 
обавезао се да ће га штитити од непријатеља. Хилдебранд је склопио савез и с моћним 
тосканским маркизатом. Једног од главних својих противника у Италији — миланског 
архиепископа — натерао је на покорност, демагошки подржавајући патарију — покрет 
занатлија и градске сиротиње у Милану, коме су пришли и сигни ритери, који су били у 
непријатељству са својим сениором —архиепископом.

1073  г.  Хилдебранд  је  постао  папа  под  именом  Гргур  VII.  Његов  црквено-
политички програм био је изложен у »Диктату папе«. Ту је Гргур тврдио да само папе 
имају право да постављају и смењују епископе; да је папа (сениор свих владара, који 
треба да буду његови вазали и да своју власт примају од њега као лено; да папа има 
право да суди владарима, да их кажњава и њихове поданике ослобађа дужности да им 
се покоравају, док папи нико не сме судити; да су владари обавезни да му љубе ноге. 
Гргур је с фанатичном енергијом којом се одликовао почео да свој програм проводи у 
живот. Већ први кораци његове владавине довели су до жестоког сукоба с царем. 1074 
г. Гргур је сменио неколико немачких епископа који су, по његовом мишљењу, били 
неправилно  постављени,  јер  су  купили  своја  звања.  Оштро  је  протестовао  против 
мешања цара у изборе епископа. Али, он је морао да се сукоби са одлучним отпором 
краља Хенриха IV.

Борба Гргура VII с Хенрихом IV. Од 1065 г. Хенрих је почео да влада самостално. 
У  младом краљу  Гргур  је  наишао  на  достојног  противника.  С  добрим образовањем 
Хенрих је сјединио талент војсковође и политичара. Охол, пргав и самољубив знао је, 
када  је  то  било  нужно,  да  се  смири  и  да  потајно  припрема  нове  ударце.  Слично 
Конраду II,  и он је тражио ослонац међу ситним ритерима да би с њиховом помоћи 
скршио  самосталност  кнежева  и  епископа  и  у  Немачкој  успоставио  јаку  краљевску 
власт.

Он је ту политику проводио нарочито одлучно у Саксонији, где су се феудалци 
држали  независно  и  чак  непријатељски  према  краљу.  Он  је  у  Саксонији  почео  да 
одузима крунске земље којих су се били дограбили духовни и световни феудалци и да 
гради замкове. То је изазвало устанак духовне и световне саксонске аристократије, 
којој се придружило и сељаштво, озлојеђено што је на враћеним крунским земљама 
Хенрих почео да повећава кулук.

Сељачки покрет који је тако настао почев је да. прераста у општи устанак против 
феудалаца. У исто време на Рајни је почео устанак градова против њихових сениора. 
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Све  је  то  приморало  један  део  саксонске  аристократије  да  се  помири  с  краљем. 
Захваљујући томе Хенриху је пошло за руком да зада пораз другом делу аристократије 
(1075  г.)  и  да  учини  крај  устанку  феудалаца  под  условима  који  су  за  њега  били 
повољни. Али је управо тада почела његова борба с Гргуром VII. На захтеве које је 
истакао папа, Хенрих је одговорио тиме што је у име своје власти поставио неколико 
епископа на упражњена места. На ово је Гргур VII одговорио краљу једном посланицом 
пуном претњи (децембра 1075 г.). Тада је Хенрих IV, у јануару 1076 г., сазвао у Вормсу 
концил, који је прогласио збацивање Гргура VII. Послао је Гргуру VII у Рим увредљиво 
писмо, са адресом »Хилдебранду, који сада више није папа, лажном монаху« и завршио 
га овако: »Ми, Хенрих, краљ по божјој милости, са свим нашим епископима кажемо ти: 
силази, силази!«. Али, Хенрих је потценио снаге папства. Његове претње Гргура нису 
нимало уплашиле. Он је на свом концилу објавио лишавање Хенриха власти и његово 
искључење из цркве, а његове поданике ослободио је заклетве верности. То је био 
сигнал  за  нови  покрет  феудалаца,  који  су  према  Хенриху  били  опозиционарски 
расположени. На сабору кнежева и прелата, који је одржан у Тријеру (у октобру 1076 
г.) било је решено да је Хенрих IV дужан, пошто се привремено одрекне власти, да 
изјави покорност папи, од кога ће зависити његова даља судбина. Нашавши се у тако 
тешком положају, Хенрих IV је одлучио да се бар привидно измири с папом. У јануару 
1077  г.  кренуо  је  у  Италију  без  икакве  војске  да  тражи  састанак  с  папом.  Папа, 
страхујући од непријатељских акција Хенриха, сакрио се у Каносу, замак тосканске 
маркгрофице Матилде, Гргурове савезнице. Хенрих је морао да се понизи. У оделу 
грешника-покајника морао је чекати три дана док га папа није пустио к себи и опростио 
краљу који је пао пред њим на колена. Помирење с противником који је у том тренутку 
био најопаснији одрешило је Хенриху IV руке у Немачкој. Он се брже боље вратио у 
Немачку, где су кнежеви били објавили да је збачен с престола и на његово место 
изабрали новог краља. Борба се у Немачкој отегла неколико година. 1080 г., када се 
Хенрихов  положај  у  Немачкој  поправио,  он  је  одредио  новог  папу  или,  тачније, 
антипапу Климента III и кренуо на Рим да се крунише царском круном (1084 г.). Пошло 
му  је  за  руком  да  завлада  једним  делом  града  док  се  Гргур  утврдио  у  Анђеоској 
тврђави. На улицама Рима настао је покољ. Положај папе био је критичан, и њега је 
спасла једино интервенција Нормана.

Роберт Гвискар, страхујући за своје поседе у случају да се цар учврсти у Риму и у 
Италији, кренуо је с војском на Рим и отерао Немце. Али су и сами Нормани потпуно 
опљачкали Рим, заробили много народа и продали у ропство. У норманској војсци, која 
је опљачкала Рим, било је много муслимана из Јужне Италије и са Сицилије.

Вормски конкордат. Када су Гргуреви савезници тако опустошили Рим, Гргур у 
њему више није могао остати. Пошао је за Норманима у Амалфи, где је и умро 1085 г. 
Но тиме борба није била завршена. Наследници Гргура VII, особито други папа после 
њега,  Урбан  II,  наставили  су  жестоку  борбу  за  инвеституру  са  истим Хенрихом IV, 
бунећи против њега војводе па и његове синове. 1106 г. Хенрих IV је умро. Његов син, 
Хенрих V (1106—1125 г.), који је за очева живота штитио позиције папства, наставио је 
борбу с папством чим је постао краљ. Борба се завршила 1122 г. такозваним Вормским 
конкордатом, који је претстављао покушај компромиса између цара и папе. Вормски 
конкордат  је  завео  нови  начин  попуњавања  епископских  места.  Епископе  бира 
свештенство.  Притом се  ти  избори  у  Немачкој  врше у  присуству  цара  или  његовог 
делегата, .и они имају право да се умешају у случају неслагања. »Лаичку инвеституру« 
—  предају  скиптра,  који  симболички  претставља  власт  над  земљама  епископије, 
обављао је цар. После тога следила је »духовна инвеститура« — предаја прстена и 
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штапа,  који  су  симболички  претстављали  црквену  власт  епископа.  То  ст  обављале 
духовне власти. У Италији се цар није смео мешати у изборе, и духовна инвеститура 
претходила је лаичкој. Конкордат је уопште претстављао половично решење које није 
задовољило ни једну ни другу страну.

Сукоб између царске и папске власти дао је потстрека политичкој мисли Средњег 
века. Борба се није водила само оружјем већ и политичким памфлетима. Гргур VII и 
његове присталице доказивали су врховну власт папа над царевима позивајући се на 
свето писмо и црквене оце, као и на историске примере. Присталице цара са своје 
стране  позивале  су  се  на  историју,  тврдећи  да  су  папски  захтеви  нешто  ново  и 
нечувено. Они су настојали да докажу како власт над царствима припада богу а не 
папи. Притом је постављено питање о самом пореклу царске власти. Присталице цара 
сматрале су да је она божанског порекла, док су присталице папе истицале теорију о 
уговору између владара и народа, као и право народа да смењује рђаве владаре. Ови 
су памфлети преписивани и били јако раширени.

Јачање власти кнежева. Важан политички резултат борбе између царева и папа 
било је знатно слабљење царске власти у Немачкој. Да ли ће све најважније царске 
одлуке бити примљене, отада је почело да зависи од скупштине кнежева, такозваних 
рајхстага или  царских сабора. Доцније су кнежевима били прикључени и делегати 
градова, који су зависили непосредно од цара, али су се они у рајхстагу појављивали 
само као посматрачи када су се претресале ствари које су се њих непосредно тицале.

Фридрих  I  Барбароса. 1125  г.,  смрћу  Хенриха  V,  угасила  се  франконска 
династија.  Почела  је  борба  за  престо.  Најјачи  претенденти  за  круну  били  су 
Штауфовци,  или  Хоенштауфовци,  војводе  Швапске  и  Франконије,  Велфи,  војводе 
баварске и, на крају, војводе саксонске. За кратко време престо је припао саксонској 
династији,  а  затим  се  за  више  од  сто  година  на  њему  учврстила  породица 
Хоенштауфоваца (1137—1254 г.). Први краљ из те династије био је Конрад III, други, 
његов синовац, чувени Фридрих I Барбароса.

Фридрих I Барбароса (1152—1190 г.) био је један од највећих немачких царева. 
Изврсни војсковођа, проницљиви и активни политичар, он је остављао снажан утисак 
на  савременике  који  код  њега  истичу  изванредну  храброст,  али  у  исто  време  и 
неограничено частољубље, које га је често нагонило на сурове поступке.

Насупрот  претензијама  папа  на  превласт  у  свету  Фридрих  I  је  истакао  исте 
захтеве  од  стране  цара.  Тражио је  да  му  се  потчине  не  само  световни  и  духовни 
кнежеви Немачке и Италије већ и страни владари, које је он сматрао вазалима цара. 
Али, политичка ситуација у Светом Римском царству није ни издалека била повољна да 
се  оживотворе  ти  смеони  планови.  Пре  свега  Фридрих  је  имао  да  се  сукоби  с 
тешкоћама у Немачкој. Цар је имао пред собом оснажену власт кнежева, међу којима 
су средином XII в. најјачи били Велфи.

Даље, положај немачких краљева у Италији постао је ванредно сложен. Те су 
компликације почеле још за време Хенриха IV, али су сада много јаче избиле. Једна од 
тих је била — јачање папске власти, које је почело од времена Гргура VII.

Други врло важан моменат био је пораст економске моћи североиталијанских 
(ломбардиских) градова. Успону тих градова ванредно су допринели крсташки ратови. 
Политичка  расцепканост  Италије,  релативна  слабост  појединих  крупних  феудалаца, 
савез  ситних  феудалаца  с  градовима  против  крупних  —  све  је  то  допринело  да 
италијански  градови  врло  рано  постану  самостални.  Градови  су  добили  права 
самоуправе, ковања сопственог новца, самосталног убирања пореза, пуне контроле над 
трговином преко својих чиновника. Сматрало се, додуше, да су градови у Ломбардији и 
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Тоскани, потчињени цару, јер су северна и средња Италија улазиле у оклоп Светог 
Римског царства, али је та зависност била номинална. Градови су се ограничавали на 
то што су понекад давали цару новчану помоћ и слали му помоћне одреде. Што се тиче 
југа Италије и Сицилије, тамо је дошло до уједињења норманских кнежевина у моћну 
норманску краљевину (1130 г.)  под влашћу Рожера II  Сицилиског.  Та је  краљевина 
добила  назив  Сицилиска  Краљевина  или  Краљевина  Обеју  Сицилија.  Она  је  својим 
јачањем изазвала узнемиреност у Византији, Венецији, код папа и немачких царева. 
Рожер  је  освојио  и  један  део  обале  у  Северној  Африци  и  водио  успешну  борбу  с 
Византијом.

То су били нови фактори који су имали пресудан утицај на међусобне односе 
Немачке и Италије у XII в. Фридрих I имао је да дела у тако сложеној ситуацији.

У Немачкој је енергични Хоенштауфовац релативно брзо учврстио своју власт. 
Измирио се с моћним Велфима давши им територијалне компензације. С немирном 
аристократијом  Фридрих  се  сурово  обрачунао.  На  земље  које  је  конфисковао 
аристократији Фридрих је доводио ситне ритере који су зависили непосредно од цара и 
служили као ослонац његовој власти. Фридрихови послови у Италији ни издалека нису 
текли тако повољно. Он је рачунао да ће искористити средства богатих ломбардиских 
градова ради учвршћења своје власти у Немачкој и Италији. Стога су се његови главни 
ударци сручили на самосталност североиталијанских градова.

Непосредни  циљ  првог  Фридриховог  похода  у  Италију  био  је  да  се  у  Риму 
крунише царском круном. У то време папа није владао Римом. 1143 г. римски трговци и 
занатлије,  уједињени  са  ситним  ритерима,  узели  су  власт  над  градом  и  основали 
републику, којој је на чело био постављен изборни сенат од 56 људи. Нова република 
сматрала  је  себе  носиоцем  традиција  и  величине  античког  Рима.  Велики  утицај  у 
Римској републици имао је један од најистакнутијих политичких мислилаца и делатеља 
тог времена — Арнолд из Бреше. Он је устајао против папске власти, тражио да се 
црква одрекне земљопоседа и да се ограничи само на своју духовну улогу. Када се 
Фридрих приближио Риму, изасланици Римске републике, надајући се у помоћ цара 
против папе, понудили су му у име сената круну. Фридрих је презриво одбио да прими 
круну од римске републике и, када је ушао у Рим, крунисао га је папа. Но он није успео 
да  се  задржи  у  Риму.  Насиља  немачких  војника  изазвала  су  устанак  римског 
становништва, и Фридрих је морао да се неславно повуче из Италије. Ипак је Фридрих 
успео да ухвати Арнолда из Бреше и да га преда пали на погубљење. Чувени мислилац 
био је удављен, а његово тело спаљено на ломачи. Али, мирни односи између цара и 
папе нису дуго трајали. Поред тога што је Фридрих без устручавања погазио услове 
Вормског  конкордата  у  Немачкој,  именујући  и  постављајући  епископе  по  свом 
нахођењу, папа је  видео врло велику опасност од Фридрихових планова који  су  се 
односили на Италију. Сукоб је међу њима био неизбежан и до њега је ускоро дошло.

1157 г. био је сазван рајхстаг у Безансону. Ту је дошло до оштрог сукоба између 
људи који су били блиски цару и папског легата Роланда. Роланд је прочитао папино 
писмо, у коме се једна реченица могла тако схватити као да цар добија своју власт од 
папе. Узбуђен тиме, напао је баварски палатин Отон Вителсбах на папског легата са 
исуканим мачем. Цар је узео легата у заштиту, али је наредио римском посланству да 
напусти рајхстаг. Тако је дошло до прекида између Фридриха и папске власти.

На рајхстагу у Безансону било је решено да се следећи поход у Италију предузме 
1158 г. У новембру те године у Ронкаљској долини близу Пјаченце био је сазван сабор, 
на који су били позвани претставници градова у северној Италији. Сем тога били су 
позвани учени правници из Болоње, познаваоци римског права, који су били дужни да 
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даду теоретско образложење неограничене власти монарха. У присуству тог правног 
колегија  права  градова  на  самоуправу  подвргнута  су  детаљном  проверавању. 
Градовима су призната само она права која су се заснивала на повељама подељеним од 
царева. За сваки град имала су се утврдити посебна »регалија«. Сва права за која није 
било потврде у царским повељама сматрана су за узурпацију. Цар је за себе резервисао 
право  да  поставља  такозване  podesta,  тј.  своје  чиновнике  који  су  имали  да 
претстављају врховну управу у градовима. Тако су градови пали у потпуну зависност од 
пара.

Италијански градови, који су стално били у непријатељству један с другим, у 
почетку нису знали да пред том опасношћу иступе споразумно. Тада су неки од њих, а 
међу  њима и  Милано,  најмоћнији  град  у  Ломбардији,  отказали  послушност  цару,  а 
други су, обрнуто, стали на цареву страну.

Да би казнио Милано за отпор, Фридрих I је опсео град својом војском и после 
двогодишње опсаде приморао га да се преда (1162 г.). Становници Милана морали су 
да изиђу из града с конопцем око врата и да моле цара да их поштеди. Образован је 
суд, по чијој је пресуди град Милано порушен. Тамо где је некада стајао град узорана 
је плугом бразда у знак да се он више не сме обнављати. Читаво његово становништво 
насељено је у неколико села и морало је да сноси тежак кулук у корист цара. Најбоље 
градске земље цар је узео за себе.

Ова  страшна  казна,  која  је  у  почетку  приморала  италијанске  градове  да  се 
умире, одјекнула је читавом Италијом. Још раније (1159 г.) ступио је на папску столицу 
под именом Александра III исти онај Роланд који је био папски изасланик у Безансону. 
Александар III  почео је  да  окупља снаге  Италије  против  цара.  У коалицију,  коју  је 
организовао папа, ушле су Сицилиска Краљевина и Венеција. Али, главну снагу тог 
савеза  чинили су  градови  у  Ломбардији,  где  је  газдовање  Фридрихових  чиновника 
изазвало општу  озлојеђеност.  1167  г.  била  је  основана  Ломбардиска  лига,  којој  је 
пришла већина ломбардиских градова, заборавивши на своје уобичајене свађе, а међу 
њима и град Милано, обновљен уз помоћ те Лиге. Лига је подигла јаку тврђаву близу 
Верчелија и назвала је по имену самог папе — Александрија.

1174 г. Фридрих је поново прешао Алпе с мањом војском од 18.000 људи, с којом 
није могао да постигне одлучујуће успехе у борби против Лиге. Опсада Александрије 
завршила се неуспехом. Фридрих је узалудно молио немачке кнежеве који ни најмање 
нису желели да стварају цару ослонац у Италији. Нарочито му није пружио подршку 
најјачи немачки кнез Хенрих Лав из династије Велфа, војвода Баварске и Саксоније, 
коме су припадале две петине немачке територије.

1176 г.,  недалеко од Милана, код града Лењано,  дошло је до одлучне битке 
између  Фридриха  и  војске  североиталијанских  градова,  која  је  завршена  потпуним 
поразом Немаца. Сам је цар био збачен с коња и једва је успео да се спаси, а његова се 
војска расула. Фридрих I сада није могао ни од куда очекивати помоћ. Зато је морао 
капитулирати пред Лигом.

1177  г.  сазван  је  конгрес  у  Венецији,  на  који  су  дошли  претставници 
североиталијанских  градова,  папа  и  цар,  и  ту  је  цар  пригнуо  колена  пред  папом 
Александром III  и  пољубио му  папучу.  На  том  конгресу  Фридрих је  склопио  мир с 
папом, вративши му све освојене земље. Било је склопљено и шестогодишње примирје 
између цара и Ломбардиске лиге, и оно се по истеку шест година имало да претвори у 
сталан уговор. По трактату у Констанци 1183 г. цар је одустао од постављања својих 
чиновника по градовима, и градови су добили право да бирају своје конзуле које је цар 
потврђивао. У случају царевих похода у Италију градови су имали да му шаљу помоћну 
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војску.
Када се вратио у Немачку 1178 г.,  Фридрих се обрачунао с Хенрихом Лавом. 

Највећи немачки кнез Хенрих био је крајње непопуларан међу немачким феудалцима. 
Они су му завидели и желели да се прошире на рачун његових огромних територија. 
Зато је Фридриху било лако да дигне против њега већину феудалаца. Хенрих Лав је био 
осуђен  на  прогонство.  Његови  саксонски  поседи  били  су  подељени  на  неколико 
посебних  земаља  које  су  раздане  феудалцима.  Баварска  је  била  предата  Отону 
Вителсбаху. Хенриху Лаву остао је од његове раније огромне кнежевине само незнатан 
посед. Борба између Хоенштауфоваца и Велфа, која је настављена и доцније, била је 
повод да се противници Хоенштауфоваца и уопште противници царске власти назову 
велфи,  или,  како  су  Италијани  изговарали,  гвелфи.  Присталице  цара  назване  су 
гибелини по речи Вајблинген, другом имену Хоенштауфоваца.

Да би учврстио положај своје династије у Италији, Фридрих I је» оженио свог 
сина и наследника Хенриха с наследницом сицилиског престола Констанцом. То је био 
велики царев успех. Отада је норманска Краљевина Обеју Сицилија, ранији савезник 
папа, доспела у руке Хоенштауфоваца.

Хенрих VI. После смрти Фридриха I Барбаросе у Трећем крсташком рату, његов 
син и наследник Хенрих VI постао је истовремено цар, немачки краљ и краљ Обеју 
Сицилија (1190—1197 г.).

Свирепим кажњавањем учврстио  је  своју  власт  у  италијанским поседима.  По 
речима папе Иноћентија III, није било породице која »није била жртва тог тиранина«. 
Мноштво људи са ископаним очима и отсеченим ушима дуго је потсећало Италијане на 
тог владара. Хенрих је одмах наредио да се у Немачку пренесе читава резерва злата 
које  је  било  накупљено  у  каси  Сицилиске  краљевине.  Он  се  носио  плановима  о 
великим освајањима на Истоку,  намеравао да освоји  Византију  и да,  искористивши 
њена средства, крене затим на Јерусалим. Али, од тога није ништа било остварено. 
После  седам  година  царевања  цар  је  умро  и  оставио  за  собом  малолетног  сина 
Фридриха.

После тога  наступио је  дуготрајни период слабости  царске  власти.  Почела је 
борба за престо и у ту се борбу умешао папа, иступивши као арбитар међу зараћене 
стране.

У Немачкој су одједном била изабрана два цара; Отон IV, син Хенриха Лава, из 
куће Велфа, и Филип Швапски, брат Хенриха VI, из куће Хоенштауфоваца. Постојање 
двају непријатељских монарха у Немачкој омогућило је папи да заузме врло повољан 
положај према царској власти и ослободи Италију немачке владавине.

Иноћентије  III. У то време ступио је на папску столицу чувени Иноћентије III 
(1198—1216  г.).  Иноћентије  је  добио  за  оно  време  сјајно  образовање,  учио  је  на 
Париском  универзитету  богословију,  а  на  Болоњском  —  римско  право.  Он  је  себи 
створио складан поглед на свет, који претставља даљи развитак теократских погледа 
Гргура VII. На папску власт је гледао као на највишу власт на свету. Папа као наследник 
апостола Петра и намесник Христа стоји изнад свих владара. Цар и сви краљеви само 
су вазали папе и од њега добијају власт. Иноћентије III радо је поређивао духовну и 
световну власт са сунцем и месецом. Као што месец прима свој сјај од сунца, тако и 
цар добија своју власт од папе.

Политичке прилике у  Европи биле су  повољне за  спровођење ове теократске 
доктрине. Иноћентије III није морао трошити снаге на борбу с царем, која је дотада 
папи везивала руке: он је ступио на папску столицу у тренутку када је судбина царске 
круне зависила од одлуке папе. Иноћентије је вешто искористио створену ситуацију. 
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Циљ му је био да, распаљујући међусобне борбе у Немачкој, истисне Немце из Италије. 
Бојећи се моћи Хоенштауфоваца, он је пришао Велфима и признао Отона IV за немачког 
краља. У Италији је Иноћентије III учврстио положај папству, успоставивши своју власт 
у читавој Папској области и повративши земљу од италијанских и немачких феудалаца, 
који су ову били отели његовим слабим претходницима. Нарочито је велике успехе 
постигао на југу Италије. Ту је после смрти Констанце, као старатељ њеног малолетног 
сина  Фридриха  II  Хоенштауфоваца,  преко  својих  људи  фактички  управљао  целом 
Сицилиском краљевином.

Иноћентије  III  је  унео  строги  ред  у  организацију  папског  суда  и  папских 
финансија.  У  његово  је  доба  значај  папске  курије  као  највише  судске  инстанце 
необично порастао у целом католичком свету. Папа се мешао у црквене послове по 
свим кутовима Европе. Под његовом непосредном контролом налазили су се не само 
сви најкрупнији црквени послови но и свака ситница у верском учењу и обредима. Он 
је водио врло велику преписку са свим земљама католичког света.

Папа  се  бавио  не  само  решавањем  питања  верске  праксе  већ  и  крупних 
политичких питања. Он се мешао у борбу између енглеских и француских краљева, 
вешто  се  користио  устанком  енглеских  барона  против  енглеског  краља  Јована  Без 
Земље да би овог натерао да положи вазалну заклетву папи. Вазалну зависност од папе 
признавао је и низ других земаља — арагонски краљ, португалски краљ, бугарски цар, 
Шведска, Данска, Пољска па и далека Јерменија признавали су се вазалним поседима 
папе.

Иноћентије је био иницијатор великог подухвата као што је Четврти крсташки 
рат,  који,  додуше,  није  кренуо  оним  смером  коме  се  папа  надао  већ  се  завршио 
освајањем Византиског царства. Иноћентије III је организовао крсташке ратове против 
»јеретика-албижана«  у  јужној  Француској,  против  прибалтичких  »пагана«  и  против 
Мавара у Шпанији (види гл. XVIII и XXIV). Вешто се користећи снагом цркве у појединим 
деловима  Западне  Европе,  као  и  сукобима.  међу  владарима  и  конфликтима  у 
државама, Иноћентије Ш је стварно постигао да га сматрају европским арбитром од 
чије је одлуке зависила судбина читавих краљевина.

Необично је порасла и финансиска моћ папске столице. Папска курија постала је 
најкрупнији финансиски центар Европе. Папском су двору притицале огромне суме из 
свих католичких земаља света. Тада је знатно повећано скупљање прилога за крсташке 
ратове. Четврти крсташки рат, који је имао тако чудан исход претстављао је изговор за 
скупљање нових новчаних средстава у корист папске столице. Иноћентије је скупљао 
данак у низу земаља. Енглеска се обавезала да ће му годишње плаћати 1000 фунти 
стерлинга.  Сицилиска  Краљевина  такође  је  годишње  плаћала  лали  1000  златника. 
Други приходи притицали су папи од свештенства.

Неке земље (Енглеска, Пољска, скандинавске земље) плаћале су папи такозвани 
Петров новчић.

За време Иноћентија III  почиње у великим размерима продаја  индулгенција — 
папских  писама  којима  се  опраштају  греси.  Та  је  продаја  доносила  папској  курији 
велике приходе. Захваљујући свему томе, паска је курија почетком XIII в. располагала 
таквим  средствима  каква  нису  стајала  на  расположењу  ниједној  држави  тадашњег 
света. То је била једна од основа политичке моћи папства.

За Иноћентија III добила је нови значај инквизиција, која је настала још раније. 
То је био тајни црквени суд за предмете јереси. Најважније оруђе папске моћи постали 
су и просјачки редови који су такође основани за време Иноћентија III (види вл. XXXI).

Понтификат  Иноћентија  III  претставља  време  највише  моћи  папске  власти. 
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Иноћентију  III  је  пошло  за  руком  да  готово  потпуно  ликвидира  утицај  Немачке  у 
Италији. У самој Немачкој његови су послови повољно текли, јер је Отон IV, који је 
добио престо помоћу папе, потпуно од њега зависио. Али, ту споразум није дуго трајао.

Када  је  учврстио  свој  положај  у  Немачкој,  Отон  IV  је  нагло  променио  своју 
политику, па је, као и његови претходници, почео освајачку политику према Италији, а 
резултат је био нови сукоб с папом. Папа је Отона искључио из цркве, а против њега је 
истакао  унука  Фридриха  Барбаросе,  младог  наследника  сицилиског  престола  — 
Фридриха II.

Фридрих  II  Хоенштауфовац. Фридрих  II  (1212—1250  г.)  претставља  врло 
интересантну историску фигуру. Он је имао врло мало везе са Немачком. Одрастао је 
на  Сицилији,  где  су  се  укрштали  различити  културни  утицаји:  западни  католички, 
византиски и арапски. Фридрих је неоспорно био најобразованији владар свог времена. 
Добро је знао арапске и грчке писце, које је читао у оригиналу. Окружавали су га 
византиски,  арапски и  јеврејски научници.  Фридрих је сам био писац и написао је 
трактат  о  лову  са  соколовима.  Писао  је  стихове  на  италијанском  и  био  један  од 
оснивача италијанске поезије. Фридрих је основао универзитет у Напуљу и помагао 
медицинску школу у Салерну. Крећући се међу људима разних религија, он је сам био 
савршено  равнодушан  према  религиским  питањима  и  трпељив  према  свим 
вероисповестима. Одржавао је најбоље односе с мслиманским владарима, који су га 
сматрали готово за свог човека. Захваљујући томе он је успео да за време Шестог 
крсташког рата дипломатским путем добије натраг Јерусалим (види гл. XVI). У доба 
када се Луј IX спремао за Седми крсташки рат, он је упозорио египатског султана на 
опасност која му прети. У свом приватном животу Фридрих је био прави муслиман. 
Имао је харем који су чували евнуси. Папе су више пута искључивале Фридриха из 
цркве, али он на то није обраћао никакве пажње.

Тежиште Фридрихових политичких интереса није било у Немачкој већ у његовим 
италијанским поседима.  У вези с тим он је водио друкчију политику у Немачкој,  а 
друкчију у Италији. Да би добио одрешене руке у Италији, чинио је све могуће уступке 
немачким  духовним  и  световним  кнежевима,  остављајући  им  готово  неограничену 
власт на њиховим поседима. Кнежевима је било дато и право ковања новца. Краљ се 
одрекао права да подиже замкове и градове на штету кнежева. Да би изишао у сусрет 
крупним феудалцима, Фридрих је забранио градовима да међусобно склапају савезе 
против  кнежева.  Једном  речи,  политика  Фридриха  II  у  Немачкој  водила  је  јачању 
кнежевске и слабљењу царске власти.

Сасвим друкчији карактер имала је његова политика у Италији и, пре свега, у 
Сицилиској  краљевини.  На  самом почетку  своје  владавине  Фридрих  II  је  морао  да 
уложи доста напора да би учинио крај анархији која је завладала у краљевини за време 
његовог малолетства. Умирио је феудалце Јужне Италије, разорио замкове тамошњих 
феудалних сениора и организовао управу на потпуно новим начелима. »Конституцијом 
Сицилиске  краљевине«,  коју  је  издао  1231  г.,  заведена  је  бирократска  монархија. 
Права феудалне аристократије, и световне и духовне, била су јако сужена. Ограничене 
су биле и повластице градова, који су изгубили право на самоуправу. Краљевска власт 
постала  је  неограничена.  Његови  чиновници  управљали  су  судством,  управом  и 
финансијама.

Порези и царине на трговима били су повећани. Фридрих II свестрано је помагао 
развитак трговине; да би повећао своје приходе, закључио је низ повољних трговачких 
уговора  на  Истоку.  Сем  тога,  унапређивао  је  домаћу  пољопривреду  и  занатство.  У 
његовој  финансиској  политици,  по примеру Византије  и  Арабљана,  велику су  улогу 
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играли монополи.
Фридрих II је већ почетком XIII в. створио такву војну организацију до које су 

друге земље у Западној Европи дошле много доцније. Не уздајући се у феудалну или 
најамничку  војеку,  он  је  организовао  стајаћу  војску.  У  ту  су  војску  углавном 
регрутовани његови поданици муслимани са Сицилије и из Јужне Италије. Муслиманска 
војска му је служила и за угушивање феудалних метежа и покрета угњетених народних 
маса, а исто тако и за борбу са спољним непријатељима, нарочито с папом. Фридрих II 
је такође изградио јаку флоту. Све је то учинило да је Сицилиска краљевина постала 
моћна војничка држава.

Он је водио и нарочиту верску политику. Иако је према иноверцима показао пуну 
трпељивост, ипак је свугде гонио хришћане-јеретике. За њега, природно, није била од 
важности чистота католичког учења већ социјална и политичка страна јереси, па је 
гоњење  јеретика  претстављало  део  политичког  система  Фридриха  II.  Друга  побуда 
којом  се  руководио  Фридрих  II  у  гоњењу  јеретика  била  је  тежња  да  напуни  касу 
конфискацијом њихових имања (види гл. XXXI).

Италијанска политика Фридриха II  изазвала је силно узнемирење у градовима 
северне Италије и код папе. Фридрих II је почео да ограничава права ломбардиских 
градова у тежњи да тамо заведе исти режим какав је спроводио на Сицилији. У исто 
време јачање Фридрихове власти у северној Италији укљештавало је Папску област 
између његових поседа и чинило неизбежним да му се папа потчињава.

То је, природно, довело до савеза између папе и градова у северној Италији 
против цара. У вези с тим била је обновљена Ломбардиска лига, која се распала после 
победе над Фридрихом I.

Крај Хоенштауфоваца и опадање царске власти. Борба царева с папама и с 
гвелфском странком, која је постала најжешћа за време папе Гргура IX и Иноћентија IV, 
вођена је с променљивим успехом све до смрти Фридриха II (1250 г.). Она се уопште 
развијала  неповољно  за  царску  странку  гибелина.  Папа  је  позвао  у  Италију  Карла 
Анжујског,  брата  француског  краља  Луја  IX,  и  помогао  му  да  завлада  Сицилиском 
краљевином. Син Фридриха II и вођ гибелинске странке у Италији Манфред претрпео је 
код Беневента пораз и био убијен (1266 г.). Хоенштауфовци су још раније изгубили 
престо у Немачкој (1254 г.), а последњи потомак династије Конрадин, кога су у Италији 
позвали гибелини, пао је у руке Карла Анжујског и био погубљен (1268 г.).

Тако је покушај Хоенштауфоваца да учврсте царство помоћу средстава богате 
Италије завршио потпуним неуспехом. Из дуге борбе између царства и папства Италија 
је  изишла  политички  још  више  расцепкана;  царска  власт  је  ту  изгубила  све  своје 
позиције. Борбу на тлу Италије компликовали су и сукоби између градова, од којих су 
једни  тражили подршке код папе,  други  код  цара,  а  исто  тако и  сукоби  партија  у 
појединим  градовима,  при  чему  су  једне  биле  уз  папу  (гвелфи),  а  друге  уз  цара 
(гибелини).  Гибелини  су  били  углавном  феудалци,  који  су  очекивали  подршку  од 
феудалне  Немачке,  а  гвелфи —  градски  трговци  и  занатлије,  који  су  страдали  од 
угњетавања царева. Али, под тим називима често су се крили најразличитији интереси 
(види гл. XXV).

У Немачкој  после пада Хоенштауфоваца,  између 1254 и 1273 г.,  царска власт 
фактички ишчезава. За то време неколико је пута покушавано да се изабере цар. На 
престолу су се појављивале случајне фигуре иностраних принчева, који нису могли 
извршити никакав утицај на царство. Стога није без основа то време од 1254 до 1273 г. 
названо међувлашћем (interregnum). Немачка се тада распала на неколико посебних 
самосталних феудалних поседа.  Но сада бисмо ту  узалуд тражили оне војводине о 
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којима  је  говорено  на  почетку  нашег  излагања  немачке  историје  —  Саксонију, 
Франконију, Швапску, Баварску и Лотарингију. Као што је речено, војводство Саксонија 
било је поцепано после победе Фридриха I над Хенрихом Лавом. Франконија и Швапска 
распале су се у XIII в. на неколико малих феудалних области. Лотариншко војводство је 
било подељено на Горњу и Доњу Лотарингију, а свака се од њих распала на мноштво 
појединих сењерија.

Од XI до XIII в. царство се територијално знатно проширило. Била му је припојена 
Бургундија, у његов састав је ушла Чешка. Најкрупнији поседи Немачке налазили су се 
сада на истоку. Они су створени делом од марака које су биле основане у словенским 
земљама. Велика Бранденбуршка Марка налазила се између Лабе и Одре, јужно од ње 
налазила се Лужичка Марка, затим Мејсенска Марка, а на средњем Дунаву — Аустриска 
Марка, која је затим постала војводство.

У XIII  в. немачка су освајања захватила земље балтичких народа — Летонаца, 
Естонаца, Литаваца и Пруса. На то ћемо се питање вратити у глави XXIV.
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XVIII. ФРАНЦУСКА ОД XI ДО XIII ВЕКА

Почетак  династије  Капетâ. 987  г.,  на  скупу  духовних  и  световних  сениора 
Француске,  за  краља  је  био  изабран  Иг  Капе.  Династију  Каролинга  сменила  је 
династија Капетâ.

Лични  поседи  Ига  Капеа,  који  су  чинили  његов  »домен«,  били  су  мали. 
Припадале су му земље око Сене и Лоаре с градовима Паризом и Орлеаном. Француски 
краљ уствари није био господар на свом сопственом домену, пошто је он ту имао низ 
вазала који су га признавали за свог сизерена само формално. Да би прошао с једног 
краја поседа на други, краљ је морао да поведе са собом наоружану пратњу. Пут из 
Париза  у  Орлеан  пролазио  је  кроз  области  вазала,  који  су  на  друмовима  градили 
разбојничке замкове, пљачкали трговце и угрожавали самог краља.

Политичка распарчаност Француске. Француска није тада претстављала нимало 
јединствену целину. Не може се говорити ни о националном јединству Француске у то 
време.  На северу и на југу Француске говорило се разним дијалектима.  Јужни део 
Француске говорио је једним језиком — langue d’oc, северни део говорио је језиком 
који се звао  langue d’oil (речи »oc« и »oil« значе »да«). Поред тога у Француској је 
постојао низ локалних наречја.

Политички, културно и етнички Француска је претстављала крајње распарчану 
земљу, особито у епохи првих Капетâ у X и XI в. Она се делила на низ војводстава и 
грофовија који су само номинадно зависили од краља. Чак ако се узме и сваки од тих 
феудалних поседа, може се видети да је власт војводе или грофа у сваком од њих била 
безначајна.  Сваки поједини сениор тежио је  пуној  политичкој  самосталности,  па  су 
војводе и грофови исто тако мало могли рачунати на покорност својих вазала као и 
краљ. Изузетак је донекле чинило војводство Нормандија. Не може се рећи да ни овде 
није долазило до феудалних свађа, покушаја појединих сениора да постану независни 
од војводе, али је нормандиским војводама углавном пошло за руком да заведу јаку 
власт. У Нормандији је владао релативан унутрашњи ред и, захваљујући томе, ту се 
могла слободно развијати трговина. Али, с друге стране, и у Нормандији видимо да 
феудалци  најсуровије  експлоатишу  радне  масе.  Социјална  борба  овде  је  текла  у 
оштријој форми но у ма ком другом делу Француске. Овде су раније но другде почели 
велики  сељачки  устанци.  Од  1066  г.  Нормандија  је  била  политички  уједињена  са 
Енглеском.

На  северо-истоку  Нормандије  пружала  се  грофовија  Фландрија,  којој  је 
претстојала сјајна привредна будућност. Већ крајем X и у XI в. Фландрија је била једна 
од  најважнијих  занатских  и  трговачких  области  Европе.  Ту  се  почело  развијати 
сукнарство, ту су се стицали најважнији трговачки путеви, преко Фландрије је ишла 
роба у разне области Европе. У Фландрији је раније него у другим деловима северне 
Европе почео да се рађа градски живот.

Даље, треба истаћи грофовију Бретању. У Француској је то био угао своје врсте, 
веома  мало  повезан  с  краљевском  влашћу.  Слично  фландриском  грофу  и 
нормандиском војводи,  бретањски  је  војвода  само  по имену  био  вазал  француског 
краља. Бретању су крајем V и у VI в. колонизовали Брити који су, спасавајући се од 
најезде Англо-Саса, прешли на то полуострво, које се тада звало Арморика, а сада 
добило име Бретања. Његово становништво говорило је келтским језиком. По наравима 
и обичајима оно се оштро разликовало од становништва остале Француске. Нормани су 
се  такође  разликовали  од  домородаца  Француза,  али,  пошто  су  се  населили  међу 
домаће  становништво,  они  су  се  с  њим асимиловали.  У  Бретањи  се  келтски  језик 
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одржао необично дуго. Тек у XVI в. Бретања је била дефинитивно припојена краљевини 
Француској (1532 г.).

Затим треба истаћи на Лоари грофовије Анжу и Турен, а нешто северније — Мен.
На југу од Лоаре лежала је грофовија Поату, а још јужније велико војводство 

Аквитанија, која је претстављала војводство више по имену. Фактички се делила на 
више посебних области. На југу од Аквитаније уз саме Пиренеје лежало је војводство 
Гаскоња (што значи »земља Баска«). У првој трећини XI в. Гаскоња је ушла у састав 
Аквитаније.

На истоку од Аквитаније лежала је Тулуска грофовија или друкчије Лангедок. 
Лангедок је пре претстављао више посебних области, од којих је највећа била Тулуска 
грофовија.  То  је  био  један  од  најнапреднијих  делова  Француске  у  економском  и 
културном погледу.

На истоку Француске треба истаћи Бургундиско војводство.
Северно од њега лежала је грофовија Шампања, која је у XII и XIII в. била чувена 

по својим сајмовима, који имају свој корен још у каролиншким временима. Затим је 
постојао још читав низ поседа који  су формално били уједињени у веће или мање 
заједнице, а фактички претстављали ситна разбијена феудална властелинства.

Јасно је да је у таквој феудалној распарчаности положај нове династије, која је 
имала  релативно  безначајне  поседе,  па  према  томе  и  оскудне  приходе,  био  врло 
тежак. Средства којима су располагали Капети састојала су се углавном од прихода с 
њихових породичних баштина, тј. углавном од феудалне експлоатације кметова који су 
живели на тим земљама.

Политика првих Капетâ. Први Капети, природно, морали су водити политику у 
врло ситним размерама. Они су се бавили ситном акумулацијом и борбом с непокорним 
вазалима на свом домену. Понекад су краљеви трошили читав свој живот да потчине 
неког  непокорног  вазала,  да  сруше  његов  замак.  Први  краљеви  из  куће  Капетâ 
потсећали  су  на  крупне  феудалне  земљопоседнике.  Проводили  су  скитачки  живот 
селећи  се  са  својом  пратњом  с  једног  поседа  на  други  трошећи  ту  скупљене 
намирнице. Па и краљева забава, као што је лов, била је за Капете више средство за 
прибављање хране за себе и своју пратњу. Да би повећали своје приходе, неки се од 
њих нису устручавали ни од врло ниских средстава, као, на пример, Филип I (1060—
1108 г.),  који није презао од најобичнијих разбојништава, па је једном опљачкао и 
италијанске трговце који су прелазили преко краљевског домена. Први Капети ређају 
се пред нама са једним те истим цртама. Прилике у којима су живели и делали утисле 
су на њих печат свадљивости, ситног отимања и цицијашења. У суштини до краја XI, 
чак и до XII в. краљ није био најјачи међу феудалцима у Француској. Краљеви су имали 
опасне  моћне  суседе  и  само  су  маневрисањем  умели  да  сачувају  интегритет 
краљевског домена од њихових насртаја.

Већ поменути Филип I такође је још био краљ ситних размера, али је он умео да 
донекле прошири и заокружи краљевски домен. За његовог краљевања запажају се 
извесне промене које су одредиле даљи развитак краљевске власти у Француској. То је 
на првом месту пораст градова који је почео у XI в. и у вези с тим комунални покрет, 
почетак борбе између градова и њихових сениора. Филип I, у чије је време дошло до 
првих  градских  устанака,  није  схватао  значај  тог  покрета  и  у  младим  градским 
комунама  гледао  је  само  средство  за  извлачење  непосредне  користи.  И  његови 
наследници у борби градова с њиховим сениорима нису одмах заузели одређен и чврст 
став. Они су час подржавали градове у њиховој борби за комуналне повеље, а час 
помагали  сениорима  да  униште  самосталност  градова  добијајући  од  једне  и  друге 
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стране одговарајућу награду.
Али крајем XII  в. почиње да се оцртава јасна политика краљева да искористе 

градове за борбу с феудалном распарчаношћу Француске. Како каже Енгелс: »Савез 
краљевске власти и буржоазије има свој почетак у X в.; сукоби су га често реметили; 
није ни издалека током читавог Средњег века ствар ишла тим путем уједињавања, али 
се тај савез обнављао све чвршће, све моћније, док најзад није помогао краљевској 
власти да однесе коначну победу.«74

Сада  се  показала  сва  предност  географског  положаја  поседа  француских 
краљева.  У  рукама  краља,  коме  су  припадали  Париз  на  Сени  и  Орлеан  на  Лоари, 
налазила су се два кључа за најважније трговачке путеве Француске. Трговина Париза 
и Орлеана брзо расте, повећавајући самим тим и краљевске приходе.

Јачање краљевске  власти.  Луј  VI. Почетак  XII  в.  претставља прекретницу  у 
процесу јачања краљевске власти. Она најпре јача на самом домену Капетâ. Нарочит је 
значај у том погледу имала влада сина Филила I, Луја VI Дебелог (1108—1137 г.).

Луј VI повео је успешну борбу с феудалцима на свом домену. Он је учинио крај 
самовољи  тих  ситних  сениора,  рушио  је  њихове  замкове  и  поседао  их  својим 
гарнизонима. То га је увукло у борбу с неким крупним феудалцима код којих су нашли 
подршку његови вазали. У тој борби драгоцен савезник краљевске власти постала је 
црква. Црква је у Француској била један од најкрупнијих земљопоседника. Феудална 
анархија, која је владала у то време, стални ратови међу сениорима претстављали су 
сталну опасност по интересе цркве. Црква је била краљев савезник не само на његовим 
сопственим поседима већ и у другим деловима Француске, ван његовог домена. Преко 
читавог  низа  манастира,  који  су  лежали по другим деловима Француске,  и  уопште 
преко црквене организације краљ је утицао на феудалне господаре, мешајући се све 
више  у  њихове  послове.  Црква  је  пружала  краљевској  власти  њене  најистакнутије 
саветнике. За Луја VI и његовог наследника најистакнутију политичку улогу играо је 
опат Сугерије, тај, по речима Маркса, »обнављач краљевске власти«.75

Луј VII  и држава Плантагенета. Краљевска политика добила је шири замах у 
време Луја VII (1137—1180 г.), који је био ожењен Алиенором, кћерком и наследницом 
аквитанског војводе. Он је био учесник у Другом крсташком рату, који се, као што 
знамо,  завршио  неуспехом.  У  доба  када  је  Луј  боравио  на  Истоку,  читаво  вођење 
државних послова прешло је фактички у руке опата Сугерија, чију делатност Маркс 
овако оцењује: »Сугерије је натерао да се признају краљевска права и тамо где дотада 
нису признавана; у вези с крсташким ратом он је искористио задуженост сталежа да 
повећа краљевске поседе и права; био је (искусан) финансијер... покрио је расходе 
Луја у време крсташког рата, сабрао новац у државну касу убирањем глоба и износа за 
куповину лена.«76 Када се Луј вратио са Истока, учинио је крупну политичку грешку — 
развео  се  са  својом  женом  Алиенором,  којом  се  ускоро  после  тога  оженио  моћни 
анжујски  гроф  Хенрих  Плантагенет.  Тако  је  Аквитанија  из  руку  француског  краља 
прешла  у  руке  Хенриха.  А  када  је  анжујски  гроф постао  енглески  краљ (1154  г.), 
Аквитанија је постала везана за Енглеску.

Енглески краљеви из анжујске династије  имали су  у Француској  низ земаља: 
Анжу, Мен, Нормандију, Поату и Аквитанију. Њихови поседи у Француској чинили су 
блок који је неколико пута премашивао домен француског краља и, сем тога, пресецао 
Капетима  излаз  на  море.  То  је  морало  да  изазове  жестоку  борбу  између  њих  и 
74  Маркс и Енгелс, Дела, т. XVI, део 1, стр. 445.
75  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 150.
76  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 152.

230



Плантагенета. Постављало се питање како ће даље тећи политички живот Француске: 
хоће  ли  тећи  по  линији  уједињења  у  рукама  француских  или  енглеских  краљева. 
Последњи су били много јачи, али је на крају крајева низ околности донео превагу 
француским  краљевима.  Нарочито  је  било  битно  то  што  су  сами  размери  поседа 
Плантагенета у Француској  чинили веома слабу страну њихове власти. Они су били 
приморани  да  знатан  део  својих  средстава  троше  на  борбу  са  својим  француским 
вазалима, а француски су се краљеви вешто користили том ситуацијом.

Филип II Август. Борба између енглеских и француских краљева ушла је у нову 
фазу за време Филипа II  Августа (1180—1222 г.).  Филип, који је ступио на престо у 
петнаестој  години,  врло  је  брзо  показао  сјајне  особине  искусног  политичара  и 
дипломате. Он је био изванредно вешт да поцепа своје непријатеље и да прикрије 
своју окрутност, лукавство и вероломство маском спољашње доброћудности; умео је да 
стрпљиво чека на свој тренутак и био је мајстор да зада прецизне ударце. Основну 
линију  у његовој  спољној  политици чинила је његова борба с Плантагенетима,  при 
чему је постигао највеће успехе у борби са енглеским краљем Јованом Без Земље 
(види гл. XXII).

Филип II се побринуо да искористи крајњу непопуларност Јована у Енглеској и на 
његовим француским поседима. 1202 г.  он је  објавио да су сви Јованови поседи у 
Француској конфисковани и напао на Нормандију, коју је релативно брзо освојио (1202
—1204  г.),  пошто  нормандиски  барони  и  градови,  озлојеђени  због  Јованових 
изнуђивања, нису пружили јак отпор француском краљу.

Освајање Нормандије било је од огромног значаја за француску краљевину, јер 
се захваљујући том освајању постизала безбедност Париза, који је лежао готово на 
самој граници Нормандије, а сем тога француски су краљеви добили у своје руке доњи 
ток Сене и краљевски поседи — излаз на море.

Филип је заузео и друге поседе енглеских краљева у Француској — Анжу, Мен и 
Турен и део Поату с градом Поатјеом. Тако су све области које су припадале Енглеској 
на  северу  Лоаре,  а  делом  на  југу  те  реке,  дошле  у  руке  француског  краља. 
Плантагенетима је остао само део Поату и војводство Аквитанија.

У жељи да врати изгубљене области, Јован је на своју страну привукао немачког 
цара  Отона  IV,  затим  фландриског  грофа,  који  је  страховао  од  јачања  француског 
краља,  и  још неке  крупне  феудалце.  Али,  1214  г.  Французи  су  потукли  Енглезе  и 
њихове савезнике у биткама код Ларош-о-Муана и Бувина. Важно је истаћи да су се у 
битки код Бувина, заједно с ритерима, први пут бориле градске војске које су показале 
своја преимућства над тешко наоружаном коњицом. Тако је Филип II обезбедио себи 
освојене територије.

Филип је схватио боље од свих својих претходника како градови могу бити од 
огромне  користи  краљевској  власти  у  борби  с  феудалном  распарчаношћу.  О  томе 
сведоче многобројне комуналне повеље које  је  он поделио великом броју  градова. 
Један од важних потстицаја да градовима дели комуналне повеље била је тежња да 
искористи  војну  снагу  градова,  градске  војске.  А  градови  су  с  готовошћу  узимали 
обавезу да притекну краљу у помоћ када то буде потребно.

Краљ је заштићивао и градове који су лежали ван краљевског домена. Притом је 
Филипово омиљено средство било да градове, месташца па и села прима под своју 
краљевску заштиту, такозвани pariage. Ти уговори о заштити били су повољни за обе 
стране.

Из истих интереса краљевске власти Филип је оснивао »нове градове« (»villes 
neuves«) и подељивао им широке повластице.

231



После освајања ушћа Сене Париз се брзо богати и коначно постаје престоница 
Француске.  Већ  у  XII  в.  Париз  је  постао  један од најважнијих  центара  сколастичке 
учености у Европи. У њему настаје најчувенији универзитет у Средњем веку. У Паризу 
се  развијају  занати,  брзо  расте  број  еснафа.  Еснафске  статуте  Париза  сабрао  је 
средином XIII в. Етијен Боало у такозвану »Књигу заната« (»Livre des métiers«). У тај 
зборник ушло је око 100 еснафских статута, али то ни издалека не претставља потпун 
број париских еснафа. Почетком XIV в. број еснафа у Паризу прелазио је 300. Расла је у 
Паризу  и  трговина,  особито  трговина  на  Сени,  која  се  налазила  у  рукама гилде 
такозваних »речних трговаца«.

Захваљујући  војним успесима Филипа  II  домен  француског  краља повећао  се 
отприлике четири пута, а знатно су се повећали и краљеви приходи.

Управљање краљевским доменом. Сада се пред Филипа поставио нови важан 
задатак — унутрашње уређење краљевског домена. Требало је дати ново уређење тој 
пространој  територији.  Реформе  које  су  проводили  француски  краљеви  почев  од 
Филипа II сводиле су се, прво, на стварање централне управе — централног краљевског 
савета. Затим, требало је установити и учврстити апарат локалне управе. Француски 
краљеви  су  притом  успели  да  савладају  отпор  феудалаца,  који  су  себе  сматрали 
неограниченим господарима на својим поседима.

Бирократски  апарат,  који  је  делимично  заменио  савет  феудалаца  уз  краља, 
израстао  је  из  дворске  краљеве  администрације.  Раније  му  је  био на  челу  велики 
сенешал, кроз чије су руке пролазили сваковрсни приходи које је краљ примао. Он је у 
исто  време  био  и  војни  командант.  То  је  сенешалу  давало  изванредан  значај  на 
краљевском двору. Обично је сенешал биран из редова крупних феудалаца. Филип II 
Август је укинуо ту дужност. Место великог сенешала као војсковође од тог је времена 
почело заузимати друго лице — конетабл.

Важно службено лице код краља био је његов канцелар, који је водио краљевску 
канцеларију и вршио судске функције. Затим су долазили: камерариј, који је управљао 
краљевским дворцем и личном краљевом касом и бутикулариј, који је био нека врста 
министра финансија откако је била укинута дужност сенешала.

Сва су та лица улазила сада у краљевски савет у ужем смислу те речи. То није 
био ранији феудални савет на који су се нередовно скупљали краљеви вазали ради 
решавања ових или оних питања већ стална установа уз краља, састављена од лица 
која су му била у вољи. Он их је, додуше, често узимао из редова феудалаца, али из 
редова  феудалаца  који  су  му били  покорни.  Сем тога,  у  тај  краљевски савет,  или 
краљевску курију, били су уврштени правници који су узимани делом из редова ситних 
и средњих ритера, а делом из редова свештенства. То су махом били образовани људи 
који су провели практични стаж у судској или финансиској служби.

Такав  је  био  систем  управе  у  центру.  Што  се  тиче  локалне  управе,  она  се 
развила из управних установа краљевих земљопоседа. На чело појединих округа, на 
које је сада био подељен краљевски домен, стали су такозвани  превои. Прево је у 
почетку био управник краљевских поседа у одређеном округу. С јачањем краљевске 
власти стављен му је био у дужност низ других функција. Његова полициска и судска 
власт  над  поседом  протезала  се  на  цео  округ.  Сем  тога,  прево  је  био  војсковођа 
народне војске у округу.

Када  се  у  XII  в.  краљевски  домен  повећао,  почели  су  се  поједини  окрузи 
уједињавати  у  веће  јединице,  такозване  бајаже,  које  су  се  састојале  од  неколико 
превостава. На челу бајажа стајао је краљевски чиновник — баји. Баји је постављан и 
смењиван по краљевом нахођењу,  он  је  био експонент  јачања краљевске  власти у 
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унутрашњости. Њему су били потчињени превои читавог бајажа.
Када су  за  време Филипа II  краљевском домену били припојени нови велики 

поседи,  почели  су  се  постављати  нарочити  краљевски  чиновници који  су  се  звали 
сенешали,  да њима управљају. Те је сенешале краљ, по правилу, бирао из редова 
крупних локалних феудалаца с, циљем да их привуче на своју страну.

За време наследника Филипа II краљевски су поседи обухватали отприлике 20 
бајажа и 5 сенешалата.

Краљ и крупни феудалци. Успон краљевске власти за владе Филипа II не своде 
се само на проширење краљевског домена и одговарајуће организационе реформе. 
Значај краљевске власти силно је порастао и у оним деловима Француске који још нису 
ушли у састав краљевског домена. Краљ није пропуштао ниједну прилику да се умеша у 
унутрашње ствари  крупних феудалних поседа.  Он је  од њих тражио да испуњавају 
вазалске обавезе, нарочито војну службу. У свакој вазалној кнежевини која још није 
улазила у састав краљевског домена краљ је имао савезнике — градове, цркву, ситне 
ритере. Краљевска власт је искоришћавала за своје интересе сукобе између ситнијих 
сениора и владајућих кнежева — војвода и грофова. На тој бази развила се нарочита 
појава, која је названа  имедијатизација (по латинској речи  immedius = непосредан). 
Под том се речи разуме успостављање непосредних вазалских односа између вазала 
краљевих  вазала  и  самог  краља.  Тако  су  вазали  фландриског  грофа,  кад  су  се 
сукобили са својим сениором, почели да се обраћају краљу и њему су непосредно 
полагали вазалску заклетву. Према томе, почело се реметити старо правило да »вазал 
мог вазала није мој вазал«. Сада је утицај краља постао толико јак, да је релативно 
мало његових крупних вазала могло да мисли на политичку независност. При крају 
владе Филипа II мало је било таквих поседа који би били готово сасвим независни од 
краља. Самосталност су сачували фландриски гроф и бретањски војвода, али су се 
Бургундија и Шампања већ налазиле под јаким утицајем краљевске власти. Исто се 
може рећи и за средњу Француску. Независни су од краља били енглески поседи у 
Аквитанији, али је краљ на све начине настојао да нађе повода како би се умешао у 
њихове унутрашње ствари и потиснуо одатле власт енглеског краља.

Тулуска грофовија и њено припајање краљевском домену. Била је, најзад, 
још  једна  велика  кнежевина  која  је  дуго  сачувала  готово  потпуну  независност  од 
краља. То је била Тулуска грофовија или Лангедок. Како се пружала непосредно уз 
Средоземно  Море  а  Гароном  била  везана  за  Атлантски  Океан,  она  се  налазила  на 
великом трговачком путу који је спајао два мора. Та је област још у римско доба била 
један  од  центара  римске  колонизације  и  културе  у  Галији.  Ми  и  доцније  тамо 
сусрећемо  знатне  остатке  римског  права  и  уређења.  Та  је  област  била  богатија  и 
културнија од осталих области у Француској. У Лангедоку није постојала тако оштра 
противречност између феудалаца и градова, и ритери су у знатној мери били увучени у 
градски живот. Ритери су имали своје резиденције у градовима који су претстављали 
непосредни наставак градова из римских времена. Грађани су могли добити ритерско 
звање.

Ту  се  изградила  специфична  ритерско-градска  култура  која  се  оштро 
разликовала  од  културе  остале  Француске.  Ту  је  бујно  процветала  поезија  на 
провансалском језику. То су, углавном, љубавне песме које су састављали и певали 
трубадури. Али, сем лирске поезије ту су великог маха узеле и политичке сатиричне 
песме, такозвани сирвенти. Оно што смо рекли о Тулуској грофовији важи и за јужни 
део  некадашње  краљевине  Бургундије,  или  Арелата,  која  је  сада  улазила  у  склоп 
Светог Римског царства. Тај јужни део некадашњег Арелата — Прованса — претстављао 
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је  у  економском  и  културном  погледу  продужење  Тулуске  грофовије.  На  бази 
својеврсне економике и културе у тим је областима никла и специфична религиска 
идеологија која је стала у опозицију према католичкој цркви. Како пише Маркс, »јерес 
је била везана с високо развијеном просветом која је ту владала«.77 У XII в. ту јепочела 
пропаганда валденза. У исто време, на југу Француске, особито у Тулуској грофовији, 
јако се шири јерес катара. Валдензи и катари ту су се називали албижанима (види гл. 
XXXI).

Основни кадрови албижана регрутовани су међу градским плебејским масама, 
али је следбеника јереси било и међу богатим грађанима, ситним ритерима, па и међу 
локалном аристократијом која се полакомила за црквеним богатствима. Ти су мотиви, 
вероватно, условили и ону заштиту коју је пружао албижанима тулуски гроф Рајмунд 
VI. Почетком XIII в. успеси јереси у јужној Француској били су толико значајни, да су 
узнемирили  папу  Иноћентија  III  који  је  у  Тулуску  грофовију  упутио  свог  легата, 
француског монаха Кастелноа, да организује борбу против албижана.

Али, мисија Кастелноа није дала никаквих резултата. Албижани су осећали за 
собом заштиту Рајмунда, кога је Кастелно искључио из цркве. Да би заоштриле сукоб, 
папске присталице су провоцирале убиство Кастелноа (1208 г.). То је дало папи повода 
да организује крсташки рат против албижана. Северофранцуски ритери спремно су се 
одазвали на позив папе да пођу да угушују јеретике, рачунајући да ће извући неку 
корист из богатих јужнофранцуских градова.

Велика ритерска војска  (»разбојничка банда ниткова«,78 — по речима Маркса) 
кренула је да осваја југ Француске (1209 г.). Вођ ритерске војске био је сурови фанатик 
Симон де Монфор.

Југ  је  пружао мушки отпор тој  крсташкој  војсци,  али је после дуге и упорне 
борбе, немајући јединствене политичке организације, био побеђен. Крсташи су однели 
одлучну победу код Миреа (1213 г.). Дошло је до страшног покоља албижана. Заједно с 
крсташима кретале су велике гомиле монаха, који су после сваке победе спаљивали 
»јеретике« на ломачама.

Тако је југ Француске био потучен. Ма да се Рајмунд VI покајао и покорио, био је 
прогнат и лишен својих поседа, од којих је само један део остављен његовом сину 
Рајмунду VII. Земље које су му биле одузете добио је Симон де Монфор, који је тако 
стекао велику кнежевину. Али власт новог управљача у покореној земљи није била 
дуготрајна.

1218 г. избио је у Лангедоку устанак, и за време тог устанка био је убијен Симон 
де Монфор. Тада је са севера Француске био предузет нови поход. Упркос томе што је 
југ  поново  био  потучен,  борба  је  тамо  трајала  још неколико  година  и  углавном је 
завршена тек за време Луја VIII  (1223—1226 г.),  који је ударио »тим разбојништвом 
темељ  величине-француске  државе«.79 Тулуска  грофовија  била  је  припојена 
краљевском домену, који се отада простирао од севера Француске до самог њеног југа, 
од Ламанша до Средоземног Мора.

Луј IX Свети. После краткотрајне владавине Луја VIII престо је при-пао његовом 
малолетном сину, Лују IX (1226—1270 г.), кога је папство из политичких разлога доцније 
канонизирало, тј, прогласило за светитеља. Регенство је било поверено његовој мајци 
Бланки  Кастиљској.  Шпекулишући  с  малолетством  краља  и  са  страним  пореклом 
регенткиње,  крупни  феудалции  су  створили  коалицију  да  би  ослабили  краљевску 
77  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 232.
78  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 236.
79  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 240.
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власт. Обратили су се за помоћ и енглеском краљу Хенриху III.  Али се регенткиња, 
ослањајући се на цркву, грађане и део феудалаца који су јој остали верни, релативно 
лако обрачунала с коалицијом. За време Бланкиног регенства било је учвршћено и још 
проширено све што је Филип II освојио од Енглеза.

Моћан положај краљевске власти, постигнут за време претходних владара, био је 
за време Луја Светог учвршћен низом важних реформи. Централно место међу њима 
заузима судска реформа. За време Луја IX забрањени су судски двобоји у областима 
краљевског домена. Странкама које се парниче створена је могућност да изнесу спор 
пред краљевски суд. На решење сваког феудалног суда могла се поднети апелација 
краљевском суду, Захваљујући томе краљевски суд је постао врховна инстанција за 
судске предмете читаве краљевине. Краљ је добио могућност да се меша у послове 
сваког  феудалног  суда.  Овоме  треба  додати  да  се  проширио  круг  такозваних 
»краљевских  дела«.  Читав  низ  најважнијих  кривичних  дела  изузет  је  уопште  из 
надлежности феудалних судова и за њих је постао надлежан искључиво краљевски 
суд.

За време Луја IX централна се управа и даље развила. У његово време издвојила 
се из краљевске курије посебна апелација, или  парламент.  Још у XII  в.,  за време 
Филипа II,  увођени су у краљевску курију не крупни феудалци већ ситнији људи — 
ритери,  а  најчешће  духовна  лица,  као  најобразованији  људи  тадашњег  француског 
друштва.  У  доба  Луја  IX  издваја  се  посебни  слој  легистâ —  познавалаца  закона. 
Легисти су били специјалисти у области римског права, чије су идеје, особито учење о 
неограниченој краљевској власти, упорно проводили у живот.

Најзад, ради везе централне управе с локалним властима створена је дужност 
краљевских  ревизора,  који  су  морали  контролисати  рад  локалне  администрације  и 
обавештавати краља о свим злоупотребама.

Луј Свети је забранио на краљевском домену приватне ратове међу феудалцима, 
а на поседима које још није био присајединио домену увео је такозваних »четрдесет 
краљевих дана«, тј. рок у коме би изазвана страна могла да апелује на краља. То је 
ослабило феудалне међусобице.

Међу реформама које су учврстиле положај краљевске власти треба поменути и 
новчану реформу. Разноврсност монетарних система у Француској крајње је отежавала 
трговачки  промет.  За  време Луја  IX  на  читавом краљевском домену  био  је  уведен 
јединствен монетарни систем. Не ограничавајући се на то, краљ је наредио да и у 
другим  областима  краљевска  монета  мора  да  буде  у  оптицају  заједно  с  локалним 
монетама. Та околност је допринела економском уједињавању Француске,  пошто је 
сада  свака  област  имала  могућност  да  врши обрачуне  у  краљевској  монети.  А  ова 
монета, пошто је имала пуну вредност, почела је потискивати из оптицаја други новац, 
јер су трговци првенствено примали краљевску монету или је искључиво и тражили.

Многе  мере  Луја  IX  изазивале  су  протесте  феудалаца,  који  су  се  жалили на 
краља да тобоже заштићује просте људе и тежи да уништи привилегован положај више 
класе у Француској. Уствари, пак, политика »светог« краља имала је одређен класни 
карактер. Борба против политичке самосталности појединих крупних феудалаца не сме 
нам  прикрити  класни  смисао  напора  краљевске  власти  да  створи  централизовану 
државу  која  би  у  условима  све  јаче  класне  борбе  могла  да  буде  поуздан  ослонац 
феудалној класи у целини.

Положај сељака. Што се тиче сељаштва, треба, као општу тенденцију у XIII в., 
истаћи извесно побољшање његовог положаја. Међутим, то се не односи на читаву 
сељачку масу, већ углавном на горњи слој сељака. У то време почео је у Француској 
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процес  замене  натуралних  дажбина  новчаним.  Веза  феудалног  земљопоседа  с 
тржиштем,  особито  са  унутрашњим  градским  тржиштем,  које  овде  преовладава, 
остваривала  се  у  Француској  првенствено  преко  сељачког  газдинства.  Феудалци  су 
имали релативно мало везе с трговином, и они су били врло мало заинтересовани за 
развитак робно-новчаних односа. За то је било много више заинтересовано сељаштво 
које  је  снабдевало  град  занатским  сировинама  и  намирницама.  Због  тога  имућно 
сељачко газдинство добија све више робни карактер, због тога се и развија новчана 
рента, која продубљује диференцијацију сељака на имућни горњи слој и масу с мало 
земље. Управо се  прва група највише користи акумулацијом новчаних средстава за 
откуп  слободе.  Ослобођени сељаци за  разлику од зависних —  серва —  звали су  се 
виланима.

Број  вилана  знатно  је  порастао  у  XIII  в.  захваљујући  томе  што  су  феудалци, 
којима  је  стално био потребан новац,  радо пристајали  на  откуп,  а  понекад и  сами 
натеривали  сељаке  да  се  откупљују.  Али,  положај  сељака  с  његовим  личним 
ослобађањем мало се мењао. Вилан је могао ићи куд је хтео, али ако је остајао на 
својој деоници, морао је да сноси готово све раније обавезе, које сада нису падале на 
његову личност већ на његову земљу.
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XIX. ДРЖАВНИ СТАЛЕЖИ. УСТАНАК ЕТЈЕНА МАРСЕЛА И ЖАКЕРИЈА

Филип  IV. Веома  важну  етапу  у  развитку  краљевске  власти  у  Француској 
претставља владавина унука Луја Светог — Филипа IV Лепог (1285—1314 г.).

Још 1284  г.,  када  је  Филип  IV  био  престолонаследник,  захваљујући  његовом 
браку с наследницом краљевине Наваре и грофовије Шампање, оба су та поседа била 
присаједињена  краљевском  домену.  Краљевски  домен  је  даље  проширен  на  рачун 
грофовије Фландрије, која је у то доба била поприште оштре класне борбе, коју је 
Филип IV хтео да искористи за своје циљеве.

Брзи развитак заната у Фландрији у XII  и XIII  в. довео је до све већег успона 
градова, којима је пошло за руком да постигну знатну самосталност. Али, као и свуда у 
Европи, победа градова над сениорима донела је корист незнатној групи патрицијата 
која је приграбила у своје руке читаву управу.

Међутим, развитак заната довео је до диференцијације у самим занатима, до 
издвајања горњег еснафског слоја, који је почео да експлоатише широке масе ситних 
мајстора. У занате је почео да продире и трговачки капитал.

Крајем XIII в. распламсала се огорчена борба између еснафа и патрицијата, који 
је приграбио власт у своје руке и који се претворио у наследну касту.

У  борби  с  патрицијатом  еснафски  горњи  слој  се  ослањао  на  незадовољство 
широких народних маса, које су се састојале од ситних занатлија, калфи а делом и од 
еснафских радника којих је у градовима било доста. На улицама фландриских градова 
долазило је до правих битки између еснафа и патрицијата. Притискивани еснафима а и 
даље у  борби са  својим сениором,  фландриским грофом,  патрициски врхови су  се 
обратили за помоћ француском краљу. Еснафи су са своје стране ступили у савез с 
фландриским грофом. Филип IV је настојао да искористи тај сложени сплет узајамних 
односа ради освајања Фландрије.

Он је у почетку успео, искоришћавајући унутрашње противречности у Фландрији, 
да фактички успостави своју власт над том земљом, али је одмах за тим почео покрет 
фландриских  еснафа  против  француске  власти.  Борба  против  Француза  била  је  за 
еснафе борба против патрицијата.

У  мају  1302  г.  у  Брижу  је  извршен  страшан  покољ  француског  гарнизона, 
такозвано »бришко јутрење«. Побијено је око 3.000 Француза. На тај сигнал устала је 
сва земља и збацила власт француског краља.

Филип IV дигао је против Фландрије своју војску, састављену од ритера. Њима су 
усусрет ишли еснафски одреди фландриских градова. Код Куртреа дошло је 1302 г. до 
чувене битке, такозване »битке мамуза«, у којој су ткачи, који су чинили главнину 
фландриске војске, нанели страшан пораз Французима. Побијено је неколико хиљада 
ритера, и с њих су скинуте златне мамузе, које су претстављале обележје ритерског 
звања. Те су мамузе биле обешене у цркви као успомена на ту битку.

Битка  код  Куртреа  имала  је  велики  значај  у  историји  војне  вештине,  јер  је 
показала  надмоћност  организоване  пешадије  над  ритерском  коњицом.  Читава 
Фландрија била је очишћена од Француза.

Али, услед даљих војних операција и дипломатских преговора Филип IV је успео 
да  задржи  неколико  фландриских  градова  и  да  Фландрији  наметне  велику 
контрибуцију.

Сем  борбе  с  Фландријом,  Филип  IV  је  долазио  у  сукоб  и  са  Енглеском  због 
Аквитаније  (или,  француски,  Гијене).  Тај  се  рат  завршио миром по коме је  Гијена 
остала  Енглеској,  а  син  енглеског  краља  Едварда  I,  будући  Едвард  II,  оженио  се 
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Изабелом, кћерком Филипа Лепог.
Пореска  политика. Ратни  подухвати  Филипа  IV  захтевали  су  новац  и 

приморавали га да тражи нове изворе прихода. У вези с тим Филип IV је кренуо путем 
зајмова, који су код њега имали доста чудан карактер. Краљ је позајмљивао новац од 
градова, и обично га није враћао. Напротив, он је почео да тражи нови новац на основу 
тога што га је већ једанпут добио. Тако су се те новчане позајмице претварале у сталне 
порезе.

Један  од  сталних  извора  прихода  били  су  за  Филипа,  као  и  за  његове 
претходнике, намети на Јевреје који су се бавили зеленашким пословима. Али, 1306 г., 
кад  му  је  био  потребан  новац,  Филип  IV  је  прибегао  ванредној  мери.  По  његовом 
наређењу  извршена  је  општа  конфискација  јеврејске  имовине,  а  Јевреји  су  били 
прогнани из француских области. Међутим, пошто су краљевски чиновници имовину 
одузету  Јеврејима  већим делом потрошили,  а  краљевски  се  приходи  због  њиховог 
изгнанства  смањили,  било  им  је  дозвољено  да  се  врате.  Протеривање  и  враћање 
Јевреја неколико се пута понављало за време Филина IV и његових наследника.

Постојао је и други начин да се напуни краљевска каса — кварење новца. »У томе 
је — како запажа Маркс — Филип Лепи био мајстор«.80 Искварени новац брзо би изгубио 
вредност, али је краљ ипак успевао да од његовог издавања извуче знатну корист за 
себе.  Тај  је  систем  изазвао  крајње  незадовољство  на  првом  месту  у  трговачким 
круговима.  Издавање  новца  с  непуном  вредношћу  изазивало  је  узнемиреност  међу 
трговцима у Паризу. Али то није зауставило Филипа IV. Како Маркс иронично примећује, 
»Филип је постигао и помоћу  сталних промена  вредности новца директно тежио да 
нико — ни  епископи, ни  вазали, ни  градови који су имали право да кују новац — не 
могу да га кују а да притом не пропадну. Тако је он привремено постигао јединство 
монете.«81

Финансиска политика Филипа  IV према градовима,  од којих  је  стално узимао 
зајмове  претварајући  их  затим  у  сталне  порезе  ишла  је  за  одређеним  политичким 
циљем. То је била борба с политичком самосталношћу градских комуна, које су се 
сада, када је краљевски домен захватио готово целу Француску, нашле на краљевској 
земљи. Политика финансиског мешања у послове градских комуна пружала је краљу 
могућност  да  стави  своју  руку  на  градску  самоуправу.  Филипова  стална  новчана 
изнуђивања тешко су притискивала комуне и доводила њихове финансије до расула. 
Комуне нису могле да испуњавају обавезе којима их је краљ оптерећивао, па их је он 
тада, под изговором да доводи у ред градске финансије, лишавао самосталности. Тако 
се  славна  борба  француских  градова  за  своју  самосталност  завршила  у  XIV  в. 
постепеним потчињавањем комуна краљевској власти.

Према феудалним сениорима Филип IV је и даље водио политику Луја IX, који је 
тежио  да  прекине  феудалне  међусобице  и  потчини  крупне  феудалце  својој 
јурисдикцији. Сем тога, Филип IV је одлучније и доследније провео реформу коју је 
почео још Луј IX,  а према којој се дозвољавало ритерима да се откупљују од војне 
службе  за  известан  новчани  износ,  који  је  краљу  служио  да  унајмљује  војску.  По 
пракси коју је увео Филип IV ритер се могао откупити од војне службе за одређену суму 
новца,  али  су  ту  суму  одређивали  краљевски  чиновници  према  процени  ритерових 
прихода. На тај начин, почело је мешање краљевских чиновника у финансиске послове 
феудалаца.

Уосталом, то мешање није се ограничавало на феудалце. За време Филипа IV 
80  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 320.
81  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 320—321.
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почео се ударати порез и на сваку покретнину и на све приходе. За то је била потребна 
процена имања, а њу су вршили краљевски чиновници уз помоћ исказа суседа.

Тако  је  финансиски  систем  Филипа  IV  почео  да  обухвата  читаво  француско 
становништво. Није било готово ни једног кута у који на овај или онај начин није имао 
приступа  финансиски  чиновник.  Били  су  уведени  нови  порези  у  вези  с  развитком 
трговине. Порез на трговачке послове, такозвани  малтот, претстављао је узимање 
одређеног  процента  на  сваки  трговачки  посао.  Затим  су  се  у  великом  обиму 
примењивали државни зајмови од иностраних (ломбардиских) банкара.

Сукоб Филипа IV с Бонифацијем VIII. Ма да се сматрало да су црквени приходи у 
начелу  ослобођени  свих  намета,  већ  је  Луј  IX  прибегавао  опорезивању  црквених 
имања. Филип IV се још више користио тим извором прихода. Због тога је дошло до 
оштрог сукоба између Филипа IV и папе, који је опорезивање црквених имања сматрао 
својом сопственом привилегијом.

У то време налазио се на папској столици енергични и моћни Бонифације VIII 
(1294—1303 г.). По својој жудњи за влашћу, свадљивој борбености и страсти за интригу 
он  је  пре  био  световни  владар  него  духовни  поглавар.  Његова  је  енергија  била 
неисцрпна, његова охолост и тврдоглавост прекомерне. Дубока старост није укротила 
његову  бујну  природу.  По  својим  претензијама  Бонифације  VIII  потсећао  је  на 
Иноћентија III.

Конфликт између Филипа IV и Бонифација VIII избио је 1296 г. у вези с новим 
наметима које је Филип IV ударио на свештенство. Папа је издао булу »Clericis laicos«, у 
којој је под претњом екскомуникације забрањивао владарима да по својој вољи ударају 
порезе на цркву, а свештенству забранио да световним владарима плаћају порезе на 
црквене приходе без  дозволе Рима.  Филип IV  је  исте године одговорио на ту  булу 
забраном извоза злата и сребра из Француске што је погодило папске финансије, јер 
сада  папа  није  могао  добијати  приходе  који  су  раније  притицали  из  Француске. 
Бонифације је тада учинио уступке, па је између француске владе и папске курије била 
постигнута  сагласност.  Али,  1301  г.  спор  се  распламсао  с  још  већом  снагом. 
Бонифације је издао неколико була у којима је оптуживао Филипа IV због угњетавања 
поданика,  кварења  новца,  отимања  црквених  имања  и  сл.  У  чувеној  були  »Unam 
sanctam«  он  износи  тезу  о  врховној  власти  папе  над  владарима.  »Господ  нас  је  — 
изјавио је папа — намећући нам обавезе апостолске службе поставио изнад краљева и 
царева«.  Као  одговор  на  то  пуштени  су  у  јавност  фалсификати  које  су  саставили 
краљевски саветници — измишљене папске буле и измишљени краљеви одговори на 
њих. Филип се вешто користио расположењем створеним у земљи и, да би придобио 
јавно мнење Француске за себе, сазвао је 1302 г.,  први пут у историји Француске, 
државне сталеже. У тим државним сталежима била су претстављена три сталежа — 
свештенство, племство и такозвани трећи сталеж, тј. градови.

По питању о претензијама папе свештенство је заузело неодређен став. Што се 
тиче племства и трећег сталежа, они су потпуно подржавали краља. Папа је упутио у 
Француску свог легата да прогласи искључење Филипа из цркве ако се не потчини 
захтевима папе, али је легат био ухапшен и бачен у тамницу. Са своје стране, Филип је 
сазвао скуп прелата и барона, на коме је истакнути легист Гијом Ногаре иступио са 
оштрим оптужбама против Бонифација, окривљујући га за јерес и друге злочине. Да би 
се постигло збацивање папе, он је ускоро кренуо у Италију.

У  Италији  су  француски  агенти  на  челу  с  Ногареом  нештедимице  просипали 
новац и организовали против папе праву заверу, увукавши у њу његове најистакнутије 
непријатеље. Папа се тада налазио у малом граду Анањију  у  Апенинима.  Ногаре и 
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завереници продрли су у папски дворац и засули папу тешким увредама. Скрхан овим 
потресом папа је ускоро умро.

После тога за папу је изабран архиепископ из Бордоа под именом Климента V 
(1306  г.).  Нови  папа  пренео  је  свој  двор  у  град  Авињон  на  Рони.  То  такозвано 
»авињонско ропство« папâ трајало је 70 година (1308—1378 г.). Ма да Авињон није 
улазио у састав краљевских поседа, папска је курија сада фактички постала потпуно 
зависна од француских краљева. Тако је почетком XIV в. краљевска власт у Француској 
однела одлучну победу над папством.

Процес против темплара. Друга карактеристична епизода финансиске политике 
Филипа IV била је ликвидација реда Темплара. Међу повериоцима Филипа IV био је и 
тај највећи европски банкар тога времена, код кога се краљ задужио на огромне суме. 
Да  се  избави  тог  дуга,  Филип  је  решио да  уништи свог  кредитора.  1307  г.  сви  су 
темплари похапшени, а њихово имање конфисковано. Темплари су окривљени за све 
могуће злочине — за јерес, тајне магичке обреде, за службу ђаволу, коју су они тобоже 
обављали на својим скуповима. Све су те оптужбе биле, очигледно, бесмислица, ма да 
је могућно да су темплари донели са Истока понеку особеност у обреду. Није било 
никаквих доказа сем тога што су и правила и сва заседања темплара били обавијени 
најстрожом тајном. То је око њих стварало све могуће легенде.

У оптужбе подигнуте против темплара поверовало се утолико лакше што је ред 
био врло непопуларан и због својих зеленашких послова и због распојасаног начина 
живота његових чланова.  Против  реда  примењен је  инквизициони судски поступак. 
Чланови реда, подвргнути мукама, признали су све могуће злочине. Део темплара био 
је спаљен, део бачен у тамницу, а део прогнан из Француске. Краљ је постигао да папа 
1312 г. објави распуштање реда. Последица је била не само да се краљ ослободио 
својих дугова темпларима, већ да му је сем тога пала у руке њихова покретнина, све 
њихове залихе злата и сребра. Што се тиче земљишних поседа тог реда, краљ их није 
узео за себе, већ их је на наваљивање папе уступио реду Хоспиталаца. Међутим, Филип 
им је задао такве муке тим поклоном, да хоспиталци нису знали како да га се отресу. 
Под  разним  изговорима  морали  су  да  на  те  земље  плаћају  огромне  суме  новаца. 
Краљеви и феудалци дочепали су се богатстава темплара и у другим земљама.

Легисти. У  свим  државним  пословима  Филипа  IV  видну  су  улогу  играли 
образовани чиновници који су обично били незнатног порекла. Они су били познаваоци 
закона — легисти, који се јављају већ за време Филипа II Августа и Луја IX, но који су 
тек  за  време  Филипа  IV  потпуно  развили  своју  делатност,  проширивши  је  на  све 
области  управе  —  административну,  судску  и  финансиску.  Они  су  упорно  свуда 
проводили  принцип  неограничене  краљевске  власти.  Међу  њих  су  се  убрајали  и 
најближи краљеви саветници, као што је био вешти и красноречиви правник Пјер Флот 
или већ поменути Гијом Ногаре.

Феудална опозиција. Политика јачања краљевске власти коју је водио Филип IV 
изазивала је опозицију феудалаца. Под крај владе Филипа IV запажа се знатан пораст 
незадовољства  феудалне  аристократије,  озлојеђене  сталним  мешањем  краљевске 
власти у ствари сениора, смањивањем политичке самосталности феудалаца, особито у 
области судства и тиме што је краљ од њих непрекидно тражио војну службу.

Незадовољство феудалаца налазило је подршку и у опозицији градова у којима 
су  неподношљива  пореска  оптерећења  и  политика  директног  гушења  њихове 
самосталности изазивала широк покрет. У Француској почињу да се јављају лиге или 
савези феудалаца, којима се придружују и грађани. Такве су лиге никле у Нормандији, 
Шампањи и Бургундији. Ступале су једна с другом у везу и биле спремне да своје 
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захтеве потпомогну оружаном силом.
У јеку тог покрета умро је Филип IV. За његову политику имао је да плати његов 

син Луј  X, који је морао да учини низ уступака лигама. Биле су им дате повеље у 
којима су предвиђене привилегије феудалаца, поред осталих и њихова судска права и 
права  сваког  феудалца  да  ратује  с  ким  год  хоће.  Краљ се  обавезао  да  на  земље 
феудалаца неће ударати нове порезе нити тражити од њих војне помоћи без њихове 
претходне сагласности.

Победа лига значила је да је дошла до изражаја феудална реакција. Међутим, та 
победа није била дуготрајна; краљевска је власт ускоро успела да знатно ограничи 
учињене уступке.

Сељачки  покрети. Незадовољство  политиком  Филипа  IV,  коју  су  наставили 
његови синови, изазвало је покрет и међу сељацима. У вези с тим заслужује пажњу 
»ордонанса« Луја X из 1315 г.

Та чувена ордонанса дуго је тумачена као акт ослобађања сељака у Француској 
или бар на краљевском домену. То уствари и није ордонанса већ писмо краљевским 
агентима у два бајажа. Оно почиње веома помпезним изјавама како се сваки човек 
рађа слободним. То звучи готово као декларација права човека. Затим се у њој говори 
како у краљевини Франака (»франк« дословно значи слободан) не сме да буде робова 
па се стога предлаже да се ослободе сељаци у низу краљевских поседа.

Међутим, тај се документ односио само на неке краљевске поседе а не на цео 
краљевски домен. Притом се сељаци никако нису хтели да ослобађају, па их је требало 
ослобађати  насилно.  Наиме,  то  развикано  ослобођење  сељака  било  је  чисто 
финансиска мера: сељаци су се морали откупљивати великом сумом коју често нису 
били у стању да плате. Тим се објашњава и противљење сељака ослобађању и краљева 
наредба да се ослобађају и против своје жеље.

Краљ је изражавао наду да ће и други сениори поћи његовим примером. Његов 
је позив био прихваћен, али је пет година после ордонансе (1320 г.) избио сељачки 
устанак уперен не само против феудалаца већ и против градова и градских зеленаша. У 
вези са откупљивањем сељаци су се задуживали код зеленаша да би исплатили краља 
и друге сениоре, који су тражили високе откупне суме.

Још јаче су се сељаци усталасали у западној Фландрији 1323 г. Тај устанак, који 
се дуго отегао, почео је због претераног пореског оптерећења и ускоро израстао у 
општи  покрет  против  феудалаца  и  цркве.  Сељаци  су  почели  да  одбијају  плаћање 
десетка  и  да  захтевају  да  се  жито  које  припада  манастирима  подели  сиротињи. 
Пљачкали су и палили племићке замкове, убијали феудалце који би им допали шака, 
пустошили опатије и цркве. Карактеристична црта овог покрета била је и та што су му 
пришли и велики градови као Бриж и Ипр — у почетку само градска сиротиња, а затим 
и владајуће групе у градовима. Фландриски гроф био је приморан да позове у помоћ 
француског краља и овај је уништио одреде устаника у битки код Касела (1328 г.). 
Угушивање  устанка  било  је  праћено  конфискацијама  и  масовним  погубљењима. 
Бунтовни градови били су лишени својих привилегија.

Државни  сталежи. За  време  Филипа  IV  и  његових  синова  у  Француској  се 
формира орган сталешког претставништва — државни сталежи. Тај се орган формирао 
постепено:  претходио  му  је  краљев  феудални  савет,  који  се  сазивао  у  оним 
случајевима када се краљ није одлучивао да донесе неку важну одлуку без сагласности 
утицајних личности у краљевини — крупних световних и духовних феудалаца. Краљев 
савет није имао ни одређене компетенције ни одређеног састава. Већ у XIII па и у XII в. 
краљеви су понекад позивали у свој савет поред најкрупнијих духовних и световних 
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феудалаца и претставнике ових или оних градова. Али, тек од 1302 г. можемо говорити 
о дефинитивном формирању државних сталежа, ма да ни тада састав сталежа и време 
њиховог сазива нису били утврђени никаквим уставним актима. Краљ им се обраћао 
када  би  му  новац  био  преко  потребан.  Краљ  се  обраћао  државним  сталежима  за 
подршку и када би имао да проведе неке ванредне мере, када би хтео да се ослони на 
ауторитет  претставника  сталежа.  Државни  сталежи  били  су  претставништво  вишег 
свештенства,  племства  и  градских  врхова.  Огромна  већина  становништва  у  њима 
уопште није била заступљена.

Државни сталежи били су, као што знамо, сазвани 1302 г. поводом краљевог 
сукоба е папом Бонифацијем VIII. 1308 г. састали су се због питања темплара. Затим су 
били сазвани 1314 г. због питања нових средстава која је требало тражити за војне 
сврхе.

За  време  Филипових  наследника  државни  сталежи  су  се  такође  више  пута 
састајали углавном да би се добила сагласност сталежа за купљење пореза. На тај 
начин, државни сталежи почињу да улазе у праксу државног живота Француске.

Сваки  од  та  три  сталежа  претстављао  је  неку  врсту  засебног  дома  који  је 
решавао своје послове одвојено. Они су се заједно састајали само да израде одговор 
краљу, али ни ту нису били обавезни да донесу заједничко решење.

Међутим, од XIV в. сталежи се све више издвајају. Племство образује затворени 
наследни сталеж, који ужива низ привилегија, на првом месту ослобођење од већине 
пореза, и сваковрсна почасна права. Приступ у редове племства постаје врло тежак. На 
»трећи сталеж«, тј.  на  грађане,  племићи гледају  као на  нижи сталеж, сталеж који 
плаћа  порезе.  Интереси  племства,  које  је  живело  од  феудалне  ренте  и  коме  су 
трговина и занати били страни, оштро су се косили са интересима градске буржоазије. 
Више свештенство такође је  попуњавано племићима.  Други моменат  који  је  слабио 
државне  сталеже  била  је  слаба  повезаност  између  појединих  области  Француске, 
између појединих провинција краљевског домена. Поред државних сталежа краљ је 
сазивао  провинциске  сталеже по  појединим  областима  да  се  с  њима  договори  о 
питању опорезивања. Обично су сазивани засебни сталежи за север и југ Француске, 
сталежи за langue d’oc и langue d’oil. Најзад, краљ је имао могућност да не сазове све 
сталеже уједно, већ да позове одвојено племство, свештенство и грађане. Подвојеност 
сталежа и територијална разбијеност Француске објашњавају зашто државни сталежи 
нису постали политички моћан законодавни орган који контролише краљевску власт. 
Али, државни сталежи су чинили покушаје да прошире своје компетенције. Они су 
обично  спајали  давање  своје  сагласности  на  порезе  са  жалбама  на  сваковрсна 
угњетавања краљевских чиновника, на порески притисак и сл. Још под Филипом IV чују 
се такве жалбе.

После краткотрајне владавине Луја X (1314—1316 г.) ступио је на престо Филип V 
(1316—1322 г.), затим други брат Карло IV (1322—1328 г.), са чијом је смрћу изумрла 
директна линија Капета. Престо је припао породици Валоа, наследницима Капета по 
споредној линији.

Династија Валоа. Први краљ нове династије био је Филип VI (1328—1350 г.). За 
његове  се  владе  нешто  проширио  краљевски  домен  преко  граница  француске 
краљевине. 1343 г. добијена је за новац област Дофинеја, која је некада улазила у 
састав  Бургундиске  краљевине,  а  затим  била  део  Светог  Римског  царства.  Од  тог 
времена  титула  престолонаследника  постаје  дофен,  пошто  је  Дофинеја  сматрана 
његовим поседом,  апанажом. Али, то проширење краљевског домена није могло да 
надокнади губитке које је одмах затим претрпела Француска у дуготрајном рату  са 
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Енглеском, рату који је у историји добио назив Стогодишњег рата (1337—1453 г.).
Почетак  Стогодишњег  рата. Непријатељски  односи  између  Енглеске  и 

Француске  почели  су  већ  одавно.  Један  од  узрока  непријатељства  била  је  тежња 
француских  краљева  да  истисну  опасне  суседе  из  Француске  и  да  завладају  оним 
делом Гијене (Аквитаније) који је још остао у рукама Енглеза. Други узрок био је тај 
што  је  Едвард  III,  унук  Филипа  IV  по  мајци  Изабели,  полагао  династичка  права  на 
француску круну. Али се главни чвор непријатељских односа сплео у Фландрији, која 
је била главни купац енглеске вуне. Извоз вуне играо је врло велику улогу у економици 
и  финансијама  Енглеске.  А  Фландрији  је  претила  опасност  да  је  освоји  француски 
краљ. Жестока унутрашња борба која је непрекидно вођена у Фландрији стварала је 
сталне поводе за мешање француског краља у фландриске ствари. Као што знамо, 1328 
г. фландриски се гроф обратио новом француском краљу за помоћ против побуњених 
сељака  и  градова.  Филип  VI  Валоа  указао  му  је  ту  помоћ,  и  француски  су  ритери 
разбили у битки код Касела фландриску војску.

Француско  мешање  у  фландриске  ствари  довело  је  до  смањивања  градских 
слобода, што је изазвало страшну огорченост фландриских комуна и против грофа и 
против Француза. Претставници градских заната почели су сада да траже савезнике у 
Енглеској, с којом су имали многобројне економске везе.

1336 г. наредио је фландриски гроф под притиском Француске да се похапсе 
енглески трговци који се налазе у Фландрији. То је одмах изазвало енглеског краља 
Едварда III  да одговори репресалијама, да нареди хапшење фландриских трговаца у 
Енглеској  и  да  забрани  извоз  вуне  из  Енглеске  у  Фландрију.  Та  је  мера  имала  за 
последицу  затварање  читавог  низа  радионица,  пропадање  мноштва  сукнара  и 
незапосленост  широке  масе  калфи,  које  су  сада  морале  да  лутају  земљом  и  да 
просјаче. Тада су фландриске занатлије, на челу с крупним ганским сукнаром Јаковом 
Артевелдом, похитали да се споразумеју са Енглезима (1338 г.).

У то је време рат између Француске и Енглеске већ био објављен (новембар 1337 
г.)  Рату  је  претходила  сложена  дипломатска  припрема.  Едвард  III  је  развио  читав 
систем савеза. Помоћу злата привукао је на своју страну немачког цара и неколико 
немачких кнежева. Филип VI је тада објавио конфискацију Гијене. Као одговор на то 
енглески краљ је истакао своја права на француску круну и бацио рукавицу Филипу. 
Ратне операције које су одмах за тим почеле показале су да је Едвард успео да се 
припреми  за  рат  боље  него  Филип  VI.  Савез  с  богатим  фландриским  градовима 
обезбедио  је  Едварду  III  велика  новчана  средства.  Он  је  провео  реорганизацију 
енглеске  војске.  Језгро  енглеске  војске  постала  је  најамничка  пешадија  којој  је 
дисциплинованост обезбедила премоћ над неуређеним одредима француских ритера, 
који  нису умели да се  боре у  заједничком строју.  Едвард III  је  организовао корпус 
стрелаца, тада најбољих у читавој Европи, чије су стреле погађале на растојању од 350 
метара.

1340 г. Енглези су однели велику поморску победу код Слеиса (Еклиза), града 
који лежи на ушћу Шелде. Том су победом Енглези постали господари на мору. Што се 
тиче ратних операција на суву, које су сада биле пренете на француску територију, оне 
су вођене споро и нису доводиле до одлучних резултата. Али се затим показало да је 
премоћ потпуно на страни Енглеза.

Од великих битки на суву поменућемо победе Енглеза код Кресија (1346 г.) и 
десет година доцније — 1356 г. — код Поатјеа. Треба истаћи да су Енглези између те 
две битке заузели после јаког отпора и Кале (у августу 1347 г.). Заузимање те луке 
донело је Енглезима важно упориште у Француској. Кале је остао у власти Енглеза до 
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1558.
У биткама код Кресија и Поатјеа испољила су се раније поменута преимућства 

енглеске војске.
Пораз код Поатјеа довео је Француску у критичан положај. У то је време владао 

син  Филипа  VI,  Јован  са  надимком  Добри  (1350—1364  г.).  Он  је  заједно  с  многим 
ритерима пао у ропство Енглеза, који су за краља и друге феудалце тражили претерано 
велику откупнину. Међутим, земља је већ у то време била страшно опустошена и од 
Енглеза и од француских најамничких војски. Ратне операције су подриле занате и 
трговину. У редовима градских занатлија и калфи почела је незапосленост. Све је то у 
градовима изазивало крајњу огорченост.

Све  већи  порески  притисак  допринео  је  да  се  економски  положај  маса  јако 
погорша.  Краљевска  власт,  да  би  добила  средства  потребна  за  вођење  рата, 
измишљала  је  све  нове  и  нове  начине  опорезивања:  порезе  на  трговачке  послове, 
једнократне уплате, намете на свако огњиште и сл.

Париски устанак 1356—1358 г. Битка код Поатјеа претстављала је последњу кап 
која  је  препунила  чашу  народног  стрпљења.  Нечувени  порези  поткопали  су  углед 
феудалаца  у  очима  широких  маса.  Међу  сељаштвом  и  градским  становништвом, 
особито у северној  Француској,  крајње је појачано огорчење против владе. Када је 
краљ пао у ропство и власт узео његов син дофен Карло (будући Карло V),  овај је 
морао да на брзину позове у Париз државне сталеже да би затражио средства за откуп 
краља из ропства као и за даље вођење рата (октобар 1356 г.).

Државни  сталежи  састали  су  се  у  нешто  необичном  саставу  —  јако  су 
преовлађивали претставници трећег сталежа, који су чинили половину сакупљених (400 
посланика  од  800).  То  се  објашњава  тиме  што  су  феудалци  били  поражени  и 
деморализовани, а делом побијени и заробљени.

Уместо да одобре влади нова средства државни сталежи су почели да оштро 
критикују  њену  политику.  Извршивши  ревизију  управе  и  обелоданивши  ситне 
лоповлуке краљевских присних сарадника, сталежи су захтевали да се ови казне и да 
се  поставе  нови  саветници  између  лица  која  предложе  сталежи.  Тада  је  дофен 
распустио сталеже и покушао да другим путем дође до неопходних средстава, али, 
пошто је претрпео неуспех, био је приморан да поново сазове сталеже (фебруар 1357 
г.). Нови сталежи у које су дошли углавном претставници трећег сталежа, израдили су 
опширан програм реформи који је објављен у марту исте године под називом »Велике 
мартовске ордонансе«. Одобривши краљу помоћ они су поставили захтев да државни 
сталежи врше њено скупљање, трошење и контролу, ради чега се имају да састају три 
пута годишње чак и да их краљ не сазове. Имало се извршити чишћење читавог вишег 
државног  апарата.  Имао  се  изменити  лични  састав  краљевог  савета  и  свих  виших 
органа  управе  према  упутствима  државних  сталежа.  Најзад,  државни  сталежи  су 
тражили одлучну борбу против приватних ратова феудалаца и наоружање градова за 
борбу против насиља енглеских и француских војних најамника.

У  тим  својим  захтевима  државни  су  се  сталежи  ослањали  на  крајње 
незадовољство градова у северној Француској и на устанак који је тамо почео, особито 
устанак у Паризу. Париски грађани су почели да се наоружавају да би пружили подршку 
захтевима државних сталежа. Руководећу улогу у читавом том сукобу играо је богати 
сукнарски трговац Етјен Марсел, који је имао положај трговачког старешине. Тако је 
извршен државни удар којим је власт предата у руке горњег градског слоја северо-
француских градова, особито Париза.

Али уско класна политика тих група изазвала је ускоро незадовољство маса у 
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Паризу и другим градовима. То се најпре показало на тако акутном питању као што је 
пореско. Порези су били тако распоређени да су свом тежином притисли доње народне 
слојеве, особито занатлиску масу. Поврх тога, руководећа улога Париза изазвала је 
огорченост других градова. Дофен је покушавао да то искористи отпустивши саветнике 
које су му наметнули државни сталежи. Као одговор на то дошло је у фебруару 1358 г. 
до нових немира којима је непосредно руководио Етјен Марсел. Устаници су провалили 
у  краљевски  двор.  Двојица  дофенових  дворана  била  су  убијена  на  његове  очи,  а 
дофена  је  лично  спасио  Етјен  Марсел  метнувши  му  на  главу  капу  с  бојама 
револуционарног Париза — плавом и црвеном.

Међутим, дофен је успео да побегне из Париза и почео да се спрема за оружану 
борбу са устаницима. У мају је сазвао у Компијењ државне сталеже од којих је добио 
знатна средства. Етјен Марсел је почео са своје стране да утврђује Париз, да скупља 
најамничку војску и да тражи савезнике. Он је покушао да се ослони на једног од 
најкрупнијих француских феудалаца, на наварског краља Карла Рђавог. Карло Рђави, 
унук Луја X по женској линији, претендовао је на француску круну. Био је врло вешт и 
лукав интригант, искусан и красноречив демагог који је, сем мале краљевине Наваре, 
имао  велике  поседе  у  Нормандији,  где  је  умео  да  стекне  доста  присталица  међу 
незадовољним домаћим племством. Али, у то се време умешао у борбу нови фактор.

Жакерија. Крајем маја 1358 г. плануо је највеличанственији сељачки устанак у 
Француској  —  чувена  Жакерија.  Непосредан  повод  за  устанак  биле  су  невоље 
француског сељаштва у вези са Стогодишњим ратом. Од свих класа становништва које 
су страдале у рату сељаштву је било горе него икоме. По речима хронике, »поља се 
нису  засејавала  ни  орала;  говеда  и  овце  нису  ишли на  пашњаке;  цркве  и  куће  ... 
претстављале су  гомиле тужних развалина које су се још димиле«. У доба најезде 
непријатељских  војски  села  су,  за  разлику  од  утврђених  градова  и  замкова,  била 
потпуно незаштићена и препуштена пљачкању најамника. А када би се ратне акције 
стишале и најамници отпуштали, пропадање сељака не само да није престајало, већ је 
постајало још јаче. Кад би престали да примају плату, најамници су се накнађивали 
вршећи  насиља  над  сељацима.  Племство  и  грађани  могли  су  се  сакрити  од  тих 
пљачкашких банди у своје замкове и градове, а сељаштво није имало куд да се склони. 
Као једино прибежиште служиле су му цркве. Како описује иста хроника, »... много 
неутврђених села претворило је своје цркве, у праве замкове, ушанчивши их рововима, 
поставивши на куле и звонике ратне машине, камење и балисте.«.

Сељаке  је  пљачкала  не  само  туђа  војска  него  и  своја.  Свему  томе  се  још 
придружило све веће угњетавање од стране феудалаца којима су због рата средства 
била нарочито потребна. Они су морали да плаћају откупнину за себе или своје рођаке, 
да утврђују своје замкове и да их снабдевају намирницама. Стога су сениори настојали 
да узму и последње од сељака. Дажбине су убиране с много више безобзирности но 
раније, и често су враћане давно укинуте обавезе.

Свим тим околностима треба још додати кугу која је прешла преко Француске као 
и преко других земаља у Европи 1349 г. и уништила мноштво сељачких газдинстава.

Устанак је избио у Бовезу, северно од Париза, затим је брзо захватио знатан део 
северне  Француске  —  Ил-де-Франс,  Пикардију  и  Шампању.  Појединачни  сељачки 
одреди који су настали у време устанка почели су брзо да се уједињују.

Устанку  су  пришле  и  сеоске  занатлије,  ситни  трговци,  па  и  сиромашни 
свештеници. У њему су узели учешћа и бегунци из градова: ситни мајстори и градска 
сиротиња. Неки градови отворили су врата устаницима.

На челу устанка стајао је Гијом Кал или Карл. Он је служио у војсци и био је, 
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очигледно, искусан човек у војним стварима и добар организатор. Али, задаци који су 
стајали пред устаницима били су одвећ тешки. Било је немогуће збити неорганизоване 
сељачке  масе  у  јединствену  борбену  снагу.  Притом сељаци нису  истакли  утврђени 
програм, уколико се за програм не сматрају захтеви да се поубијају сви аристократи од 
првог до последњег.

За Гијома Кала било је очигледно да је неопходно успоставити везе с градовима, 
особито с  Паризом.  Етјен  Марсел  је  са  своје  стране тежио да искористи  побуњено 
сељаштво  против  дофена  који  је  купио  војску  да  крене  на  Париз  и  настојао  да 
престоницу блокира глађу. Етјен Марсел је пред сељаке поставио задатак да поруше 
неколико утврђења која су ометала довоз намирница у Париз, што су они и учинили. Но 
у то време су феудалци, у почетку неспремни, већстигли да се приберу.

Угушивање Жакерије и париског устанка. Када је прошао први ужас изазван 
акцијама сељака који су рушили и палили замкове, уништавали документе у којима су 
биле записане њихове обавезе и убијали феудалце, ови су пожурили да се уједине 
ради  угушивања  устанка.  Притом  се  могла  видети  занимљива  појава  класне 
солидарности,  наиме  —  енглески  феудалци  који  су  се  у  то  време  налазили  на 
територији Француске помагали су својој француској сабраћи у борби са сељацима. На 
чело феудалаца стао је Карло Рђави.

Десетог  јуна  дошло  је  до  одлучне  битке  између  сељачких  одреда  којима  је 
руководио Гијом Кал и феудалне војске Карла Рђавог. Сељаци су били потучени, Гијом 
Кал на превару ухваћен и погубљен. Када је Етјен Марсел сазнао да је Карло Ррђави 
иступио против сељака, не само да им није пружио никакве помоћи већ је опозвао 
своје одреде. Одмах после угушивања устанка почеле су свирепе репресалије. За прве 
две недеље било је уништено више од 20 хиљада људи. Обрачунавање са сељаштвом 
трајало  је  два  месеца  док  у  августу  није  издат  указ  о  општој  амнестији,  изазван 
страхом да земља не буде потпуно економски упропашћена.

Ударање великих глоба и контрибуција које је затим уследило коначно је испило 
и без тога упропашћено село. Али, ма да је сељачки устанак био угушен, он је ипак 
оставио трага, јер се сениори дуго после тога нису одлучивали да појачају притисак на 
сељаштво.  Процес  ослобађања  сељака  који  је  почео  још  пре  Жакерије  кренуо  је 
убрзаним темпом. Жакерија је претрпела пораз као и низ других сељачких устанака у 
Средњем веку. »Сви велики устанци у Средњем веку потицали су из села — пишу Маркс 
и Енгелс у »Немачкој идеологији« — али су и они због поцепаности и за њу везане 
крајње заосталости сељака остајали без икаквих резултата«.82 На исту ту поцепаност 
као на најважнији разлог пораза сељачких устанака указује и Енгелс у свом »Сељачком 
рату у Немачкој«.

У  разговору  с  немачким  писцем  Емилом  Лудвигом  друг  Стаљин  је  рекао: 
»Појединачни  сељачки  устанци  чак  и  у  случају  да  нису  тако  разбојнички  и 
неорганизовани  као  онај  Стењке  Разина  не  могу  да  доведу  ни  до  чега  озбиљног. 
Сељачки устанци могу да доведу до успеха само у случају ако су повезани с радничким 
устанцима, и ако радници руководе сељачким устанцима«.83 У Жакерији, као и другим 
устанцима  Средњег  века,  радничка  класа  није  могла  иступити  као  руководилац 
покрета, јер се најамни рад тек рађао а радници још нису стигли да образују посебну 
класу. Што се тиче градске буржоазије, она није могла стати на чело антифеудалног 
покрета сељака, јер на тој етапи свога развитка још није иступала против феудалног 
поретка  као  целине.  Она  је  само  хтела  да  искористи  сељачки  покрет  за  своје 
82  Маркс и Енгелс, Дела, т. IV, стр. 42.
83  Ј. В. Стаљин, Чланци и говори, Партиздат, 1934, стр. 159 (на руском).
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непосредне циљеве и одмах је издала сељаштво када јој споразум са њим више није 
био од користи.

Али, сељачки устанци, уперени против основа феудалног начина производње, 
претстављали су прогресивну појаву. Ослобођење сељака од феудалног угњетавања 
крчило је пут за развитак нових, буржоаских односа на селу.

У доба када је Жакерија била уништена, већ је била решена и судбина париског 
устанка.  Власт  буржоазије  у  Паризу  ништа  није  донела  сиротињи  сем  повећавања 
пореза,  и  доњи  слојеви  париског  становништва  према  њему  су  се  јако  охладили. 
Блокада Париза глађу и унутрашња подвојеност међу париском буржоазијом приморали 
су је да отвори дофену врата престонице. Још пре предаје Париза Етјен Марсел је био 
убијен. Одмах по уласку дофена у престоницу дошло је до обрачуна с присталицама 
Етјена Марсела.
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XX. ФРАНЦУСКА У XIV И XV ВЕКУ

Снажење Француске за време Карла V. 1360 г. Француска је морала да закључи 
са  Енглеском  мир  у  Бретињију  под  врло  тешким  условима.  Енглеска  је  знатно 
проширила своје поседе на југозападу Француске, она је сем Гијене добила Поату и 
неколико других области. Сем тога, Енглезима је на северу остао Кале. Тај град са 
околином претстављао је за Енглезе огромну вредност. Он је по положају Енглеској био 
најближи и налазио се насупрот једне од главних енглеских лука — Довера. Кале је за 
Енглеску постао најважнији трговачки центар, стоваришно место за енглеску робу која 
је  слата  у  Европу.  Сем  тога,  Кале  је  био  важна  тврђава  и  најподесније  место  за 
искрцавање енглеских трупа.

Мир у  Бретињију  омогућио је  Француској  да  предахне.  Дофен Карло,  који  је 
после  смрти  свог  оца  Јована,  када  је  овај  умро  у  заробљеништву  1364  г.,  постао 
француски  краљ  и  владао  до  1380  г.  под  именом  Карла  V,  провео  је  низ  битних 
реформи  које  су  измениле  даљи  ток  рата.  Феудалци,  који  су  претрпели  нечувене 
губитке у рату са Енглеском а затим били у страху од Жакерије, окупили су се сада око 
краља. И градски горњи слој, који је 1356 и следећих година био настројен против 
краљевске власти, сада се, после разбијања покрета, бојао иступања доњих градских 
слојева и свим је снагама подржавао краља у његовим мерама.

Тако  је  Карлу  V  била  створена  чврста  база  за  васпостављање  ауторитета 
краљевске власти и сакупљање снага против Енглеза.

Најпре је био реформисан порески систем, који је изазивао нарочито велико 
огорчење  међу  грађанима  и  сељацима.  Сада  је  скупљање  пореза  било  поверено 
чиновницима  над  којима  је  била  заведена  специјална  контрола.  Уређујући  порески 
систем краљ је настојао да што је могуће мање прибегава сазивању државних сталежа. 
У  случајевима  када  би  му  била  потребна  сагласност  племства,  свештенства  и 
буржоазије ради увођења овог или оног пореза, он није сазивао државне сталеже, већ 
нарочита саветовања која су затим ушла у праксу — скупштине нотаблâ, тј. лицâ која 
би позвао сам краљ између најугледнијих људи краљевине. Ту су позивани чланови 
краљевског  дома,  крупни  феудалци,  виша  духовна  лица,  претставници  Париског 
универзитета, као и најкрупнији претставници градског сталежа.

Уведен је систем наимања војске. Феудалне трупе све више и више одлазе у 
други план. Усавршена је артилерија која је играла видну улогу када су обновљене 
ратне операције. Најзад, Карло V је створио јаку ратну флоту која му је доцније донела 
премоћ на мору над Енглезима.

Све су те мере 1369 г. омогућиле Француској да пређе у офанзиву. Французи су, 
избегавајући  велике  битке  и  .служећи,  се  тактиком  задавања  ситних  удараца, 
постепено исцрпљивали енглеске снаге. Њихова оснажена флота однела је неколико 
победа над енглеском и више пута  је  опустошила енглеске обале.  Резултат  ратних 
операција је био да су Французи успели да Енглезима одузму већи део њихових поседа 
у  Француској.  Војсковођа  Карла  V  Бертран  Дигеклен  отео  је  Енглезима  готово  сав 
југоисток Француске. Средином седамдесетих година XIV в. у рукама Енглеза остало је 
само неколико приморских места са околним областима, међу којима су били Кале, 
Бордо и Бајон.

Карло VI  и међусобна борба феудалаца. После смрти Карла V ступио је на 
престо Карло VI (1380—1422 г.). Уз дванаестогодишњег краља постављено је регентство 
које су чинила браћа Карла V — војвода бургундски, војвода анжујски и др.; ови су се 
међусобно борили за власт. Када је постао пунолетан, Карло VI је почео сам да влада, 
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али је то био неспособан и слаб краљ, који је изнад свега волео забаве. Уз то је он 
ускоро  полудео,  тако  да  се  власт  одједном  нашла  фактички  у  рукама  принчева 
краљевске крви,  који су стали на чело различитих феудалних група и огорчено се 
борили за утицај.

Почело је ново распадање Француске на феудалне области. Краљеви из куће 
Капета и раније су цепали свој домен, делећи синовима феудалне области. Али, док је 
краљевска  власт  била  јака,  такве  феудалне  области  нису  претстављале  велику 
опасност. За време Карла VI знатно је порасла самосталност обласних кнежева коју 
понекад називају »феудализмом принчева«. Уједно, у Француској је почела огорчена 
борба између две феудалне клике. На челу једне од њих биле су бургундске војводе, а 
на челу друге — орлеанске војводе и њихови рођаци, грофови од Армањака, по чијем је 
имену  клика  добила  назив  »Армањаци«.  Борба  међу  њима  ушла  је  у  историју  под 
именом борбе бургундаца и армањака.

Треба истаћи да је у то доба војводство Бургундије од релативно малог поседа 
постало моћна кнежевина. Бургундске војводе завладале су бургундском грофовијом (у 
Светом Римском царству), а затим су припојиле својим земљама већи део Низоземске. 
Бургундско војводство постало је најјачи феудални посед у Француској.

Услед супарништва  између бургундаца и  армањака,  који  су  мислили само на 
лично богаћење и пљачкање државне касе, унутрашњи се положај земље све више 
погоршавао.  Ма  да  је  рат  са  Енглезима  вођен  у  то  време  тромо  и  захтевао  мање 
расхода, порези су непрекидно расли богатећи лакоме феудалне грабљивце.

Устанци у граду и на селу. Ускоро после смрти Карла V избио је 1380 г. устанак 
у  Паризу  у  вези  с  новим  пореским  оптерећењима.  Принчеви-регенти  у  почетку  су 
учинили уступке, али су после неколико времена вратили те порезе, а то је 1382 г. 
изазвало нови устанак у Паризу. Устали су ситни мајстори и калфе.

Тај  је  покрет добио у  историји назив устанак  »буздованâ« (maillotins),  јер су 
устаници отели у арсеналу буздоване и њима се наоружали. Устаници су почели да 
убијају  скупљаче  пореза,  да  растерују  краљевске  чиновнике  а  из  тамница  су 
ослободили  затворенике.  Одјеци  тог  покрета  запажени  су  и  у  низу  провинциских 
градова. Понегде су устали и сељаци (покрет такозваних tuchins = сиромаха).

Феудалцима је пошло за руком да се обрачунају са свим тим устанцима. Победу 
феудалаца знатно је олакшала околност што се буржоазија бојала покрета народних 
доњих  слојева,  покрета  калфи  и  ситних  мајстора,  а  и  могућност  новог  сељачког 
устанка.

Почетком 1413  г.  сазвани  су  државни сталежи.  Они  су  изнели  низ  жалби на 
неподношљиве злоупотребе краљевске управе, која је била у рукама феудалних клика. 
Истакли  су  читав  програм  борбе  против  тих  злоупотреба.  Париска  буржоазија 
подржавала је захтеве државних сталежа. Њима је пришао и бургундски војвода који је 
тежио да нађе ослонца код грађана.

Али, државни сталежи били су немоћни да оживотворе своје одлуке. Тада су 
занатлије и ситни трговци Париза, огорчени због тежине пореза и немоћи државних 
сталежа,  дигли устанак под воћством стрводера Кабоша, по чијем је имену покрет 
назван покретом кабошинаца. Устаници су заузели тврђаву Бастиљу, која је мало пре 
тога била саграђена. На њихов позив издата је ордонанса (такозвана кабошинска) у 
којој је изложен детаљан план административних, финансиских и судских реформи, 
израђен  уз  учешће  Париског  универзитета.  Устаници  су  погубили  низ  лицâ  које  су 
сматрали  кривцима  за  народне  невоље.  Покрет  је  почео  да  прераста  у  устанак 
експлоатисане сиротиње Париза против буржоазије. Уплашена буржоазија пожурила је 
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да у град пусти војску армањакâ. Бургундски војвода препустио је устанике њиховој 
судбини. Армањаци су се страховито обрачунали са устаницима. Кабошинска ордонанса 
била је укинута.

Обнова Стогодишњег рата. Међутим, Енглези су настојали да искористе раздор 
који је у то време избио у Француској за прелажење на одлучније акције. Династија 
Ланкастра  која  се  у  то  доба  налазила  на  енглеском  престолу  тежила  је  активној 
спољној  политици.  Бургундски  војвода  ступио  је  са  Енглезима  у  савез.  Тако  су  за 
Енглезе створени необично повољни услови за обнову рата. У битки код Азенкура 1415 
г. Французи су претрпели страшан пораз. Енглези су, уз помоћ бургундаца, успели да 
врло брзо заузму читав север Француске, међу осталим и Париз. 1420 г. енглески краљ 
Хенрих склопио је мир с Карлом VI, кога су бургундци држали у ропству. По уговору је 
Хенрих V постао регент Француске, а после смрти Карла VI имао је да постане краљ.

1422 г. умро је Хенрих V, оставивши сина од девет месеци — Хенриха VI. После 
неколико месеци умро је Карло VI. Његов син Карло VII, по уговору лишен француског 
престола,  повукао се  на  југ,  преко Лоаре,  где је  узео титулу краља.  Тако су  се  у 
Француској истовремено појавила два краља: на северу Хенрих VI а на југу Карло VII. 
Борба између Француза и  Енглеза настављана је  с  променљивим успесима.  1428 г. 
Енглези су са знатним снагама предузели нову офанзиву и опсели у октобру те године 
Орлеан, који је претстављао кључ за југ Француске. Око Орлеана заметнута је упорна 
борба.

Јованка  Орлеанка. У  то  време  пада  појава  чувене  Јованке  Орлеанке.  Око 
Јованке Орлеанке настало је много легенди. Њену су делатност час идеализовали, као 
што је то чинила црквено-монархиска традиција, час претстављали на сатиричан начин 
да би разбили католичке легенде, као што је чинио Волтер. Али, данас су извори за ту 
епоху тако добро проучени да можемо створити јасну претставу ко је она била и какву 
је историску улогу одиграла.

Јованка Орлеанка била је сељанка из Источне Француске, из села Домремија 
које је лежало између Шампање и Лотарингије. Њена историска појава претстављала је 
симптом  расположења  које  је  у  то  време  владало  међу  француским  сељаштвом, 
страшно  опустошеним  пљачкањем  енглеских  најамника  као  и  борбом  француских 
феудалних  клика,  посебно  акцијама  бургундаца.  Сељаци  су  тада  полагали  наду  у 
краљевску  власт  која  је  имала  да  протера  Енглезе  и  да  прекине  с  метежом  у 
Француској.

Јованка Орлеанка је била убеђена да се њена мисија састоји у томе да ослободи 
Орлеан опсаде и да Карла VII крунише у Ремсу. У томе је она видела извршење божје 
воље. Ома је веровала да су јој сам бог и његови светитељи указали на њену мисију. 
Јованка  Орлеанка  је  успела  да  добије  аудијенцију  код  Карла  VII  и  да  наведе  тог 
неодлучног и слабог човека на енергичну акцију (1429 г.).

Омогућили  су  јој  да  се  стави  на  чело  војске  или,  тачније,  да  се  придружи 
трупама које су ишле у помоћ Орлеану. Уз њу су, додуше, били искусни команданти, 
али  је  она  непосредно  учествовала  у  биткама.  Навукла  је  на  себе  ритерску  ратну 
опрему, и њена појава на челу војске силно је одушевљавала борце. Њој је пошло за 
руком да ослободи Орлеан опсаде. Јованки Орлеанки је помогла донекле околност што 
се положај Енглеза у Француској у то доба погоршао .

После  ослобођења  Орлеана  и  потискивања  Енглеза  из  више  других  градова 
Јованка Орлеанка је с краљем кренула у Ремс где је он био свечано крунисан. После 
тога  Јованка Орлеанка је сматрала да је  извршила своју  мисију.  Како каже Маркс, 
»она ... је пала пред ноге животиње Карла VII, молила га да је отпусти... али ју је он 
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задржао да би је и убудуће искористио«.84 Међутим, дворани незадовољни порастом 
утицаја »просте сељачке девојке«, пожурили су да је се отресу. У бици код Компијења, 
где  је  Јованка Орлеанка морала  да са  својим одредом отступи  ка  градској  капији, 
нашла се пред затвореним вратима. Бургундци су је заробили и продали Енглезима 
(1430 г.).

Енглези су образовали против ње црквени суд у коме је узело учешћа француско 
свештенство, првенствено париско. Суђено јој је у Руану, главном граду Нормандије. 
На челу тог суда био је епископ Кошон (Cauchon; француска реч cochon, која се исто 
изговара,  значи  свињу.  Зато  Маркс  и  назива  претседника  суда  »збиља  свињом«85). 
Јованку су оптужили за чаробњаштво и лажна пророчанства. Можда су је ставили и на 
муке. Осуђена је на смртну казну и спаљена у Руану (1431 г.).

Та смртна казна, ипак, никакве користи није донела Енглезима. Њихова је ствар 
у Француској била изгубљена.

Крај  Стогодишњег  рата. Општенародни  полет  који  је  тако  живо  дошао  до 
изражаја у делатности Јованке Орлеанке збио је око краља Карла VII  и сељаштво и 
племство и буржоазију.  Бургундски војвода,  који је као савезник Енглеза допринео 
њиховим првим успесима, на крају је прекинуо са Енглеском увиђајући њене намере да 
освоји  Низоземску,  па  је  стао  на  страну  Карла  VII.  Енглези  су  трпели  неуспех  за 
неуспехом. У самој Енглеској краљевска је власт била у пуном опадању; око престола 
вођена је борба између феудалних клика за власт. 1453 г. Стогодишњи се рат завршио 
протеривањем Енглеза из Француске. Једино им је у рукама остао град Кале.

Јачање краљевске власти за време Карла VII. За време Карла VII (1422—1461 г.) 
поново је ојачала краљевска власт, учвршћена низом важних реформи.

Државни сталежи сазвани 1439 г. дозволили су краљу једном заувек скупљање 
непосредног пореза, такозваног таја, у висини од 1,2 милиона ливри ради издржавања 
стајаће војске. Увођење стајаће војске била је врло важна реформа. Војни систем у 
почетку  се  у  Француској  заснивао  на  феудалним  трупама,  а  затим  на  најамничкој 
војсци. Карло V пренео је тежиште на најамничку војску. Али је и ово претстављало низ 
незгода. То није била стајаћа војска, она се наимала само у случају рата, а по свршетку 
рата распуштала. Видели смо како се та војска наплаћивала на рачун становништва.

Карло VII није потпуно напустио систем најамништва. У његово доба и даље је 
употребљавана најамничка војска, али је он углавном прешао на систем стајаће војске. 
Ова се делила на два дела. Један су чинили такозвани  одреди краљевске команде, 
размештени као гарнизони по градовима, на чији су се рачун и издржавали. Они су се 
делили  на  мање  одреде  —  »копља«.  У  сваком  »копљу«  било  је  коњичких  снага  и 
пешадије — стрелаца и копљоноша. У војску краљевске команде, нарочито у коњицу, 
радо су ишли ситни ритери којима нису били довољни приходи с њихових иситњених 
поседа,  пошто  се  та  служба  добро плаћала.  Други  део  војске  чинили су  слободни 
стрелци (francs archers), тако названи зато што су били ослобођени пореза. Они су 
попуњавани по принципу: један стрелац на 50 кућа. Слободни стрелци морали су се 
скупљати с  времена  на  време ради  војне  обуке и  претстављали су  сталну  резерву 
одакле су се могле црпсти нове војне снаге. Затим, за време Карла VII нарочита се 
пажња  почела  поклањати  артилерији;  она  је  играла  важну  улогу  при  опсадним 
операцијама које  су  тада чиниле битни део ратних акција.  Но,  одлучна је промена 
извршена у артилерији тек доцније, у доба Луја XI, када је у Француској била створена 
снажна артилерија, тада једна од најбољих у Европи.
84  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 327.
85  Исто, стр. 328.
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Стални порези и стајаћа војска који су краља учинили независним од феудалне 
војске и државних сталежа дали су му у руке моћно политичко оружје.

Банкари у финансиској управи. За владе Карла VII треба истаћи још један важан 
моменат  —  све  јаче  коришћење  новчане  акумулације  буржоазије  у  циљу  јачања 
краљевске  власти.  Краљу  је  стално  недостајао  новац,  нарочито  за  ратне  сврхе. 
Показало се да је сам »тај« недовољан, па је требало тражити зајмове. Краљеви су већ 
давно почели да прибегавају зајмовима још у XIV в. Стогодишњи рат у знатној је мери 
вођен  новцем.  који  је  тим  путем  добијен.  Краљ  је  морао  да  тражи  новац  од 
јужнофранцуских банкара који су потискивали Италијане. Али, пошто му је било врло 
тешко да исплати повериоце, он им је давао у закуп ове или оне приходе (скупљање 
посредних  пореза,  пореза  на  со  и  сл.).  Последица  је  била  да  су  претставници 
буржоазије били уведени у систем краљевске управе и да су заузели одговорна места у 
краљевском савету  (Жан Биро,  Жак Кер и др.).  Нарочито је интересантна каријера 
Жака Кера, који је био најбогатији човек тадашње Француске и који је од краља добио 
племићку титулу. Он је стекао имање углавном тргујући са Истоком. Његови контоари у 
Монпелијеу  и  Марсељу  трговали  су  зачинима,  свиленим  тканинама  и  робовима 
довоженим са Истока. Жак Кер се истовремено бавио експлоатацијом рудника у самој 
Француској. Захваљујући порасту овог богатства он је ускоро стекао велики политички 
утицај,  заузимао  низ  истакнутих  положаја  у  државној  управи  и  чак  постао  члан 
краљевског савета. Ипак је Кер јадно завршио: 1451 г. био је захваљујући интригама 
својих  многобројних  непријатеља  ухапшен,  лишен  читавог  имања  и  принуђен  да 
заврши живот у туђини.

Даље јачање краљевске власти,  њено дефинитивно учвршћење и победа над 
феудалном распарчаношћу падају у доба владе краља Луја XI (1461—1483 г.).

Луј XI и уједињење Француске. Луј XI претставља врло интересантну фигуру на 
француском престолу.  Тај  слабуњави погурени човек с  ружмо дугачким,  повијеним 
носом  на  ружном,  од  малена  старачком  лицу,  са  слабим,  од  болести  унакаженим 
ногама  био  је  најистакнутији  политичар  свога  времена.  Многи  савременици 
прекоревали су Луја што жели да све сам ради, што сам управља свим пословима, што 
је он, како су говорили, »носио све саветнике на леђима свог коња«. У жељи да буде у 
току са свим што се дешава Луј је створио оригиналну полицију; једни његови агенти 
имали  су  да  прате  друге.  У  избору  својих  помоћника  Луј  није  имао  никаквих 
предрасуда: он је узимао свакога ко би показао добру вољу да му служи. Додуше, није 
волео крупне сениоре и велможе, али је и њих било доста у његовој служби. Ипак је он 
давао предност »новим људима« који су му дуговали за читаво своје благостање и 
којима је могао да располаже по свом нахођењу. Он је био дубоко убеђен да се сваки 
човек може купити. Нико у томе није успевао као он »који је — по речима Маркса — 
свуда  имао  своје  шпијуне  и  свуда  себи  стицао  присталице  подмићивањем (он  је 
познавао подмитљивост аристократије)«.86

Луј  је  био  врло  искусан  дипломата.  Он  није  волео  ратове  и  потсмевао  се 
ритерској ратној слави. Више је волео да спорна питања решава дипломатским путем, 
преговорима и уговорима, пошто је у таквим пословима он био мајстор да надмудри 
своје противнике. Тај »светски паук« по речима хроничара непрекидно је плео све нове 
и нове мреже интрига у које је хватао своје непријатеље. Он је био врло вешт лицемер 
и када је умирао, оставио је свом сину у аманет да има на уму како онај »који не уме 
да се претвара не уме ни да влада«.

86  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 357.

252



Прве године владе Луја XI нису биле повољне за краљевску власт. Против краља 
је  образована  коалиција  принчева  краљевске  крви  и  крупних  феудалаца,  с  Карлом 
Смелим на челу, такозвана  Лига друштвеног благостања. Само је помоћу опрезног 
лавирања  и  вештих  интрига,  користећи  се  свађама  између  феудалаца,  тајно 
потстрекавајући  против  моћног  бургундског  војводе  његове  суседе,  Лују  пошло  за 
руком  да  разбије  коалицију  својих  непријатеља  и  да  се  од  њих  откупи  разним 
уступцима и издашним пензијама.

Најопаснији супарник Луја XI  био је бургундски војвода Карло Смели. Поседи 
Карла Смелог претстављали су уствари две територије које једна с другом нису биле 
спојене — Низоземску и Бургундију. Политика Карла Смелог била је усмерена на то да 
уједини те раздвојене делове, да створи непрекидну територију и да је претвори у 
краљевину. Због тога је долазило до оштрих сукоба с Лујем XI. Карло Смели је стално 
ратовао с лотариншким војводама и са Швајцарцима које је Луј XI на све могуће начине 
подбадао пружајући им финансиску помоћ. У бици са Швајцарцима и Лотаринжанима 
код Нансија (1477 г.) Карло Смели је погинуо.

1477 г. претставља годину пада моћи бургундске куће. Луј XI је заузео војводство 
Бургундију. Остали део поседа Карла Смелог припао је његовој јединој кћери Марији 
Бургундској која се удала за сина цара Фридриха III — Максимилијана Хабзбуршког.

Са  присаједињењем бургундских  земаља  могло  се  сматрати  да  је  Француска 
готово уједињена.

Отприлике у исто време била је присаједињена Прованса, која се налазила на 
границама  Светог  Римског  царства.  Присаједињење Провансе  поред  територијалног 
проширења краљевског домена имало је и велики економски значај. Прованса је била 
једно од најважнијих подручја медитеранске трговине. Ту се налазио град Марсељ, 
који је у медитеранској трговини играо готово исту улогу као и велики лучки градови 
северне Италије.  Још пре тога  Луј  XI  се  умешао у  свађе између  арагонског  краља 
Јована II и Каталоније и за помоћ пружену Арагону добио Русијон.

Крајем његове владе постојале су само две територије у границама Француске 
које  нису  ушле  у  састав  краљевског  домена.  То  је  на  првом  месту  град  Кале  са 
околином који је био у рукама Енглеза и војводство Бретања које је 1491 г. (а затим 
коначно 1532 г.) ушло у састав краљевског домена. Година присаједињења Бретање 
може се сматрати као датум дефинитивног уједињења француске територије.

Многобројни  ратови  Луја  захтевали  су  јачање  пореског  притиска.  Упоредо  с 
порастом непосредних пореза (за време Луја XI »тај« се повећао за 3—4 пута) видимо 
како  јача  и  систем  закључивања  зајмова  код  буржоазије  и  брзи  пораст  посредних 
пореза.

Луј  XI  је  гледао  на  пораст  трговине  и  занатства  у  Француској  као  на  важан 
предуслов за богаћење краљевске касе. Захваљујући развитку индустрије држава је 
добила могућност да знатно смањи увоз стране робе, да повећа извоз своје робе преко 
границе и да на тај начин привуче у Француску велику количину племенитих метала. За 
време Луја XI  ми већ видимо клице система  меркантилизма који се у првом реду 
базира на позитивном трговинском билансу. Краљевска власт је у томе играла нарочиту 
улогу. Луј  XI,  покушавајући да нађе нове изворе прихода, настојао је да потстакне 
буржоазију на нове подухвате; он је негодовао што је буржоазија у Француској сувише 
непокретна, што се не одлучује на нове смеоне подвиге.

Луј XI је натерао лионске занатлије да почну израђивати свилене тканине. Када 
су они почели да се супротстављају тој иницијативи, краљ је запретио Лиону да ће му 
одузети све трговачке повластице. У Лиону су уз краљеву помоћ били организовани 
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сајмови који су ускоро бацили у засенак женевске.
Краљевска власт је, дакле, потстицала пораст буржоаског богатства користећи га 

за своје интересе.
После смрти Луја XI на престо је ступио његов малолетни син Карло VIII уз кога је 

образовано регентство које је углавном наставило политику Луја XI.
1484 г. сазвани су државни сталежи у Тур. На то заседање посланици су дошли 

са  захтевима својих бирача.  У тим се захтевима тражило да се  снизе порези и да 
државни сталежи ограниче краљевску власт. Посланици су подвргли оштрој критици 
апсолутистичку  политику  Луја  XI  и  захтевали  редовно  сазивање  државних  сталежа 
сваке две године. Али, краљевску је власт већ била довољно учврстила политика Карла 
VII и Луја XI, па се она није бојала таквих захтева. Државни сталежи пошто су добили 
неке делимичне уступке и изгласали тражену субвенцију, распуштени су и после тога 
нису сазивани током читавих 75 година.

Крајем  XV  в.  у  Француској  већ  почиње  да  се  формира  национална  држава. 
Мноштво  појединих  области,  феудалних  поседа  и  градова,  који  су  живели  својим 
засебним животом, сада се ујединило у једну територију. Поред локалних језика почео 
је  да  се  изграђује  заједнички  језик  за  целу  земљу  (на  основу  језика  северне 
Француске) и да се ствара заједничка култура. Раније су се обично само становници 
северне  Француске  називали  Французима;  Бургунђани,  Провансалци,  Бретонци  и 
Гаскоњци нису себе сматрали Французима. Сада се почела развијати француска нација 
као »историски формирана стабилна заједница људи поникла на бази заједнице језика, 
територије, економског живота и психичке конституције, која се испољава у заједници 
културе«.87
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XXI. ЕНГЛЕСКА У XI И XII ВЕКУ

Нормандиско  освајање  Енглеске. У  септембру  1066  г.  нормандиски  војвода 
Виљем  искрцао  се  у  Енглеску  с  војском  састављеном  од  нормандиских  ритера  и 
мноштва  фламанских,  бретонских  и  пикардиских  авантуриста.  То  није  био  обичан 
препад.  Виљем се прогласио законитим наследником Едварда Исповедника (који  је 
умро  у  јануару  1066  г.)  и  хтео  је  да  отме  круну  краљу  Харолду  кога  је  изабрао 
витенагемот. Код Хастингса је Харолдова војска претрпела пораз, сам Харолд је био 
убијен.  Лондон  је  отворио  врата  победнику.  25  децембра  1066  г.  Виљем  је  у 
Вестминстерској опатији био крунисан за краља Енглеске.

Током наредних година Виљем је потчинио читаву Енглеску. Али је 1069 г. устао 
цео  север  земље  против  новог  краља.  У  том  устанку  главну  је  улогу  одиграло 
многобројно слободно сељаштво североисточне Енглеске које је сада било у опасности 
да  га  нормандиски  феудалци претворе у  кметове.  Виљем се свирепо обрачунао са 
сељацима.  Јоршка  долина,  центар  устанка,  била  је  претворена  у  пустињу.  Ужас  је 
захватио читаву земљу. Енглеску је прегазио освајач.

Сада  су  Виљем  и  његови  суборци  могли  да  искористе  плодове  победе. 
Конфискације  земље,  које  су  почеле  већ  после  првих  Виљемових  успеха,  после 
коначног  освајања  земље  узеле  су  огромне  размере.  Скоро  читаво  англо-саско 
племство било је лишено својих поседа. Виљем је отете земље делио својим рођацима, 
ратним друговима и свештенству. На вишим духовним положајима Англо-Саси били су 
такође замењени Виљемовим експонентима.

»Књига  страшног  суда«. Споменик  дељења  земље  између  краља  и 
нормандиских феудалаца претставља позната »Књига страшног суда« (Domesday Book) 
састављена 1086 г. на основу података које су дали народни претставници. У тој је 
књизи било подробно записано који поседи у свакој грофовији припадају краљу, који 
духовним и  световним сениорима,  колико  nа  сваком поседу  (манору)  има  плужних 
запрега  (карука),  колико  је  на  њему  вилана  (сељака  са  нормалном  деоницом), 
бордарија  и  котарија  (ситних  сељака),  серва (кућних  робова),  а  колико слободних. 
Такође су унети и приближни приходи поседа у новцу. Краљ је хтео да буде тачно 
обавештен о средствима и приходима сваког свог вазала да би према томе захтевао од 
њега феудалну службу и ударао намете. »Књига страшног суда« претставља један од 
најважнијих споменика историје феудалне Европе. Ни у једној земљи није познат тако 
рани  попис  земље.  »Књига  страшног  суда«  претставља  не  само  споменик  поделе 
земље међу освајачима него и поробљавања сељачких маса. У »књизи страшног суда« 
многи слободни и полуслободни сељаци уврштени су у разред вилана. Овај термин, у XI 
в.  још  неодређен,  убрзо  је  почео  да  означава  кметове.  Нормандиски  освајачи  су 
појачали  експлоатацију  зависног  сељаштва  и  погоршали  његов  правни  положај. 
Нормандиско  освајање  претставља  важну  етапу  у  развитку  феудалних  односа  у 
Енглеској.

Учвршћивање краљевске власти. Виљем је владао гвозденом руком. Овај џин 
мрачна погледа, намрштен и недруштвен, без милости у гневу, знао је да улије страх и 
покорност.  Ломећи  сваки  отпор,  ма  од  кога  долазио,  он  је  доследно  учвршћивао 
краљевску власт. Стара енглеска аристократија била је збрисана.

На  чело  грофовија  на  које  се  делила-Енглеска  постављени  су  шерифи — 
службена лица која је именовао краљ. Сви крупни феудалци добијали су сада своју 
земљу непосредно од краља и постајали његови вазали.  Земљишта су  феудалцима 
дељена у деловима, она су била разбацана по разним грофовијама. Тако у Енглеској 
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нису  настале  велике кнежевине које  би  могле постати опасне за  краљевску  власт. 
Краљ је држао у својим рукама око једне седмине свих земаља. Тај је део још био 
увећан доцнијим конфискацијама. Виљем је учврстио своју власт још у једном погледу. 
Ускоро  после  састављања  »Књиге  сграшног  суда«  он  је,  по  речима  хронике,  — 
»наредио архиепископима, епископима, опатима, грофовима, баронима, шерифима са 
њиховим ритерима да се 1 августа сакупе код њега у Солзберију. А када су се сви 
сакупили, он је приморао ритере да му се закуну на верност против свих људи. Тако је 
Виљем успоставио директну феудалну везу с вазалима, приморавајући их да се закуну 
непосредно краљу. Све војне снаге ритера нашле су се у Енглеској у његовој служби.

У организацији локалне управе краљ је тежио да се ослони на претфеудалне 
установе Англо-Саса. Он је искористио старе скупштине сатнија и грофовија за своје 
фискалне циљеве, за разрезивање пореза, за суд, за владине истраге, нарочито за 
састављање  »Књиге  страшног  суда«.  Он  је  напоредо  с  феудалним  системом  војне 
службе задржао и стару војску слободног сељаштва.

Тако је краљ добио у руке снажан и послушан административни систем, велика 
војна и финансиска средства. Не само да је задржао све порезе уведене у англо-саској 
епохи него их је још и повећао.

Виљем је увећао своје поседе стварањем нових ловачких забрана. У областима 
које су биле одређене искључиво за краљевски лов рушена су читава села а њихови 
становници протеривани. Ко год би се усудио да без дозволе лови у краљевској шуми 
вадиле су му се очи. Од свих Виљемових мера изгледа да су »Шумски закони« били 
најнепопуларнији. Два Виљемова сина и његов унук били су убијени у »Новој шуми«, 
омиљеном његовом ловишту, недалеко од Винчестера.

Краљ и црква. Црква је била један од најважнијих Виљемових ослонаца. Он је 
сменио готово све више свештенство у Енглеској и поставио на њихово место своје 
људе.  Њему  одани  епископи  и  опати  заседали  су  у  краљевском  савету.  Свестан 
политичке важности савеза са црквом, краљ није тврдичио у поклонима. Виљем је дао 
цркви низ привилегија, посебно, одвојио је црквене судове од световних. Отада су све 
ствари које се тичу цркве имале да се расправљају не пред судовима сатнија, већ пред 
специјалним црквеним судовима на основу »канона и епископских закона«. Виљем је 
штитио права и имовину цркве од присезања световних феудалаца. Али, јачајући утицај 
цркве као свог политичког оруђа, он није имао никакву жељу да у Енглеској ојача власт 
папе. У то је време заузимао папски престо чувени Гргур VII (1073—1085 г,). Хроника 
истиче како Виљем није дозвољавао да се папа признаје друкчије сем по краљевској 
наредби и како су сви папски прописи у Енглеској могли ступити на снагу тек кад их 
краљ одобри. Исто је тако за одлуке епископских сабора у Енглеској било потребно 
краљево одобрење. Ниједан краљев вазал или саветник није могао бити искључен из 
цркве  или  позван пред  црквени  суд  сем по одобрењу  краља.  Виљем је  постављао 
епископе и давао им инвеституру предајући им жезло и прстен. Гргур VII, огорчено се 
борећи за инвеституру с царем, није се усуђивао да од краља Енглеске створи себи 
новог опасног непријатеља и није пружао отпор његовој црквеној политици.

Неограничена моћ краља притискивала је многе од најмоћнијих »барона« (тако 
су почели називати крупне феудалце),  и они су  маштали о томе да се у Енглеској 
успостави  поредак  какав  је  у  то  време владао у  Француској.  Они  су  се  више пута 
дизали против краља за време Виљема и његових наследника.

Краљевска власт и градови. Ситни и средњи феудалци — ритери, без обзира на 
своје  англо-саско  или  нормандиско  порекло  —  подржавали  су  Виљема  и  његове 
наследнике у њиховој борби с крупним баронима. Доброчинствима обасута и покорна 
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црква и градски трговци за које је нормандиско освајање значило добит пружали су 
краљу сталну подршку. Виљемово обуздавање феудалне самовоље, жестоко гоњење 
разбојништава и убистава у којима се врло често изражавао протест угњетених класа 
створили  су  у  Енглеској  безбедност  трговачких  путева.  По  речима  једне  хронике, 
Виљем је у Енглеској завео такав поредак, да је свако могао без опасности проћи кроз 
целу краљевину с пуном врећом злата под пазухом. Но, освајање је за енглеске трговце 
било корисно и у другом погледу: оно је политички ујединило Енглеску с Нормандијом 
и Меном, Виљемовим поседима у Француској. Енглеска је и пре освајања одржавала 
трговачке  везе  с  Нормандијом  и  Фландријом.  Сада  су  те  везе  знатно  ојачале.  С 
Виљемом се нису појавили у Енглеској само ратни авантуристи већ и трговци из тих 
земаља. Виљем се оженио с фландриском грофицом и ставио трговину с Фландријом 
под своју нарочиту заштиту. Те су везе биле корисне за енглеске трговце, особито 
лондонске. Лондон је био главни посредник у трговини између Енглеске и земаља на 
континенту.

»Књига страшног суда« набраја у Енглеској до 80 градова. У градовима је живело 
око 5% становника читаве Енглеске. Али, већи део градова у Енглеској имао је у то 
доба (и дуго затим) полуаграрни карактер. У њима је већина становништва живела од 
сеоских занимања — земљорадње и сточарства. Градови су имали пространа поља и 
пашњаке. Од села су се углавном разликовали утврђењима. У следећем (XII)  веку у 
Енглеској запажамо нагли пораст градова и трговине. Грађани постају важан краљев 
ослонац у његовој борби против барона.

Краљевска власт и слободно сељаштво. На краљевој страни био је и горњи 
слој  слободног  сељаштва  које  у  Енглеској  није  нестало  ни  после  нормандиског 
освајања, ма да се његов број смањио а правни положај погоршао. »Слободне« сељаке 
у  Енглеској  сретамо  свуда:  било  је  мало  феудалних  поседа  на  којима  се  уз  масу 
кметова није сачувало и нешто слободних сељака. Они су били нарочито многобројни 
на североистоку, у областима старог данског становништва. »Слободан« сељак ипак 
није био ни издалека потпуно слободан. Он није био сопственик своје земље — врховна 
права на његову земљу припадала су господару феудалног поседа (»лорду манора«), а 
сељак  је  био  обавезан  да  лорду  плаћа  феудалну  ренту.  Он  је  био  потчињен 
јурисдикцији лорда, али је сматран лично слободним и могао је напустити феудални 
посед.  Феудалци  су  тежили  да  слободне  сељаке  претворе  у  кметове.  Горњи  слој 
слободног сељаштва видео је у краљу свог заштитника од феудалаца. Стога је он стао 
на страну краља у његовој борби против непокорних барона.

Виљем II Риђи. Притисак краљевске власти постао је јачи за време наследника 
Виљема  Освајача  —  Виљема  II  Риђег  (1087—1100  г.).  Виљема  II  и  његовог  главног 
саветника (»јустицијарија«) Ранулфа. Фламбарда оптуживали су да су разрадили читав 
систем феудалних дажбина које су наметане непосредним краљевим вазалима. Виљем 
и Ранулф су настојали да што шире искористе краљева феудална права. Оптуживали су 
их како они хоће да буду »наследници сваког, и духовног и световног лица«. Оии су 
пустошили земље које су долазиле под њихово старатељство, они су тражили огромне 
откупнине —  рељефе — од наследника феуда. Краљ је свим средствима стешњавао 
судска права феудалаца и проширивао права круне.

Виљем  II  је  успео  да  постане  мрзак  не  само  баронима  већ  и  оним  групама 
становништва на које се обично ослањала краљевска власт. Он је самовласно и грубо 
управљао црквом, годинама није попуњавао упражњена епископска и опатска места, а 
за то време уживао је приходе епископија и манастира.

Краљ и Ранулф били су мајстори да од народа цеде новац. Хроника прича како је 
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Виљем 1094 г. затражио да му се у Нормандију пошаље 20 хиљада пешака. Ранулф је 
наредио народној војсци да се сакупи у Хастингсу, тамо је војницима одузео сав новац 
који су имали и наредио им да се разиђу кућама. Краљевски саветници страховито су 
угњетавали  народ.  »Није  се  узимала  у  обзир  ни  беда  сиромашних  ви  богатство 
имућних«.  Када  би  краљ  са  својом  пратњом  пролазио  кроз  земљу,  народ  би  се 
разбежао по шумама као пред непријатељском најездом.

Хенрих I. После смрти Виљема II који је био устрељен у »Новој шуми«, круне се 
дограбио његов млађи брат Хенрих. Пошто је старији брат Роберт имао више права и 
пошто су за њега били многи барони, Хенрих је, да 6и се учврстио на престолу, морао 
да учини баронима низ уступака и да им да »повељу«, прву енглеску Повељу слободâ. 
У  њој  је  он  обећао  да  ће  укинути  све  злоупотребе  феудалних  права  које  су  себи 
дозволили његови претходници у односима према баронима и цркви.

Повеља  је  задовољила  бароне  и  када  је  1102  г.  на  западу  Енглеске  дигнут 
устанак феудалаца против Хенриха,  већина барона заједно с  ритерима и  сељачким 
горњим слојем стала је на страну краља. Земље конфисковане од бунтовних барона 
Хенрих је поделио ситним ритерима, јачајући на тај начин социјалну базу своје власти. 
После  тога  све  до  саме  Хенрихове  смрти  у  Енглеској  није  било  нових  баронских 
устанака.

Успон градова. За  владе Хенриха I  у  Енглеској  се  брзо развијају  трговина и 
занати, уздижу се градови. Историја енглеских градова у много чему се разликује од 
историје градова на континенту. Борба феудалних градова са сениорима текла је овде 
на свој начин. Основни је узрок томе био рани и јак развитак краљевске власти која 
није дозвољавала оне крваве борбе које карактеришу борбе градова са сениорима на 
континенту.  Други је узрок био тај  што се  већина градова налазила на краљевској 
земљи, што је њихов сениор био краљ. Он је био сувише моћан сениор, и борба с њим 
морала је узети нарочите форме. Ствар се обично сводила на то да су градови куповали 
од краља (или од других сениора) ова или она права (право самоуправе, опорезивања, 
судова) за извесну суму новца или за годишње износе. Врло широке повластице добио 
је од Хенриха Лондон. Лондон је по повељи коју му је подарио Хенрих добио право 
самоуправе и трговања по читавој Енглеској без плаћања царине. Лондонски грађани 
добили су право да им се суди само у Лондону. Били су ослобођени војне обавезе и 
обавезе да издржавају краљеву пратњу за време њеног боравка у граду.

Повластицама  које  су  дате  повељом  могао  се  користити  само  онај  који  је 
суделовао у плаћању сениору уговором предвиђеног износа. Тако се у граду нису сви 
користили градским повластицама — њима се, на пример, није користила сиротиња. 
Привилеговани  грађани  често  су  склапали  такозвану  »трговачку  гилду«.  У  њу  су 
улазили не само трговци већ и занатлије и уопште сви градски становници који су 
суделовали у плаћању ренте сениору (или краљу) и уживали права везана за то.

Трговина вуном. Енглеска у XII в. почиње да навелико тргује вуном, у првом 
реду с Фландријом. Први уговори Енглеске с фландриским трговцима закључени су 
1101 и 1103 г. Многи феудалци почињу да им испоручују своју вуну. У село продире 
купац вуне, посредник, који вуну набавља код сељака у малим партијама. Али, међу 
произвођачима вуне за продају на првом су месту стајали манастири. Они су велике 
комплексе земље претварали у пашњаке за овце. Трговина вуном обављана је у првом 
реду на сајмовима који су почели да ничу већ у XI в. На велике сајмове долазили су 
инострани,  у  првом  реду  фландриски  трговци.  Сем  вуне  Енглеска  је  у  то  време 
извозила калај, олово и гвожђе. Извозне царине на вуну и другу робу постају један од 
важних извора прихода краљевске касе.
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Систем  управе. Хенрих  I  постепено  је  учвршћивао  краљевску  власт, 
организујући и доводећи у ред администрацију, судство и финансије. У његово доба 
дефинитивно је формирана краљевска курија (Curia regis).

За разлику од феудалног »Великог савета« (»Magnum consilium«), који се састојао 
од духовних  и  световних  барона  и  који  је  краљ с  времена  на  време сазивао ради 
важнијих саветовања у краљевску су курију улазили стални краљевски саветници који 
су се бавили текућим пословима управе, судства и финансија. Краљ је често позивао у 
своју  курију  лица  ниског  порекла,  свештенство  и  ритере.  Краљевска  курија  је 
постепено проширивала делокруг надлежности краљевског суда узимајући у поступак 
од феудалних судова све оне процесе за које је у ма ком погледу била заинтересована 
круна. Чланови краљевске курије заседавали су и у такозваној дворани шаховске табле 
(тако названој по коцкастом сукну којим је био покривен сто у сали за седнице). Ту су 
они примали новчане рачуне шерифа и контролисали приходе и расходе државне касе. 
Краљевска  курија  слала  је  своје  претставнике  (путујуће  судије)  у  грофовије  ради 
судског  ислеђивања,  опорезивања  и  контролисања  службених  лица  у  грофовијама. 
Тако се учвршћивао систем централне и локалне краљевске управе.

Феудалне  међусобице. Хенрих  I  није  оставио  за  собом  синова.  Престо  је 
завештао својој кћерки Матилди. Али када је 1135 г. Хенрих I умро, његов нећак Стеван 
од Блоа похитао је у Лондон и прогласио се за краља. Један део барона искористио је 
прилику да смањи краљевску власт и стао на страну Матилде. Тако је почео свеопшти 
баронски метеж. Једни су се барони изјашњавали за Матилду, други за Стевана,  а 
уствари је сваки мислио само о томе како би повећао своје снаге, завладао замком 
суседа, како би узео учешћа у пљачки и дочепао се великог плена. Хронике описују 
страшно пропадање земље у то доба.  Ни Стеван ни Матилда нису могли да стекну 
послушност самих својих присталица. Напротив,  морали су стално умилостивљавати 
своје  бароне  обилатим  дељењем  земље  и  новца.  Неки  су  барони  неколико  пута 
прелазили с једне стране на другу добијајући сваки пут нове велике поклоне. Барони 
су  свуда  подизали  своје  замкове.  Сваки  је  од  њих  ковао  свој  новац.  Ударали  су 
контрибуције  на  градове  и  у  случају  неплаћања  предавали  их  огњу  и  мачу. 
Заробљавали су  богате  грађане  и  наређивали  им да  доносе  велику  откупнину,  а  у 
противном случају подвргавали их страшном мучењу. Поља су остајала необрађена. 
Народ је на хиљаде умирао од глади.

Најзад, на иницијативу вишег свештенства, барони су се споразумели. 1153 г. 
био је закључен уговор између Стевана и Матилдиног сина Хенриха, анжујског грофа, 
по коме је за краља признат Стеван, а после његове смрти престо је имао да припадне 
Хенриху. Краљ је морао да добије натраг све земље које је раздао. Замкови подигнути 
за време међусобних борби имали су се порушити. Ускоро после тог споразума Стеван 
је умро (1154 г.), а обнова ауторитета краљевске власти после деветнаестогодишње 
анархије  пала  је  у  део  новом  краљу  —  Хенриху  II  Анжујском,  оснивачу  анжујске 
династије или династије Плантагенета.

Хенрих  II  Плантагенет. Још  пре  доласка  на  енглески  престо  гроф  Хенрих 
Анжујски био је један од најмоћнијих феудалних господара у Француској. Припадала му 
је  не  само  грофовија  Анжу,  већ  и  грофовије  Поату,  Мен  и  Турен.  Користећи  се 
метежом у Енглеској, он је припојио својим поседима Нормандију. Најзад, кратко пре 
свог ступања на енглески престо он је знатно повећао своје поседе склопивши брак са 
Алиенором,  војвоткињом  Аквитаније.  Енглеска  је  била  само  део  велике  државе 
Плантагенета.  За  владе  Хенриха  II  Енглеска  ступа  у  тесну  економску,  политичку  и 
културну везу с континентом, на првом месту с Француском. Учвршћивање краљевске 
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власти пољуљане у доба међусобних борби био је основни циљ Хенрихове политике у 
Енглеској. Он је почео са умиривањем оних феудалаца који нису желели да се прекине 
метеж  из  прошлих  година.  Још  за  Стеванова  живота  он  је  приступио  рушењу 
»незаконито рођених замкова« који су настали за време међусобних борби. Сада је он 
завршио  с  тим  рушењем.  Сви  остали  замкови  били  су  проглашени  краљевским 
замковима, и њих су посели краљевски гарнизони.

Реформе  Хенриха  II. Хенрих  II  је  доследно  водио  политику  ширења  судске 
компетенције  краљевске  курије  на  рачун  феудалних  судова.  Новину  је  овде 
претстављала измена кривичних и грађанских процеса. До Хенрихових реформи процес 
је у суштини био сакралан. Окривљени је морао да се оправда од оптужбе заклетвом 
коју  би  изговарао  заједно  са  саклетвеницима  или  помоћу  ордалија.  Норманско 
освајање унело је у процес судски двобој. Ал« краљевска власт када би ислеђивала 
случајеве  који  су  се  тицали  интереса  круне  одавно  се  служила  другим,  много 
поузданијим методима:  она је  случај  ислеђивала саслушавањем становништва.  У ту 
сврху обично би се изабрало 12 људи из редова домаћег становништва. Они су морали 
да се закуну. Ти заклети људи (поротници), обично ситни ритери или богати слободни 
сељаци, морали су ислеђивати случај и свој исказ поднети краљевским судијама. Сада 
је  тај  начин  ислеђивања  био  проширен  и  на  друга  дела,  како  кривична  тако  и 
грађанска.

Сваки слободан краљев поданик који је хтео да заштити своја имовинска права 
судским путем могао се обратити краљевској курији с молбом да се изда декрет на 
основу кога је његов случај морао ислеђивати краљевски суд преко поротника. Тај се 
декрет плаћао.  На тај  начин,  случај  се изузимао из феудалне курије  и тужилац се 
ослобађао  ризика  ордалија  или  судског  двобоја.  Та  је  пракса  много  допринела 
проширењу компетенција краљевских судова. У исто време она је пружала безбедност 
имовинским интересима ситних ритера и имућних слободних сељака од сваког насртаја 
од стране крупних феудалаца. За сиромашне краљевски је суд био неприступачан због 
тога што се тамо плаћало. Али, док су нови судови учинили велику услугу ритерима и 
сељачком  горњем  слоју,  они  су  у  исто  време  продубили  јаз  између  слободних  и 
кметова и тако допринели погоршавању правног положаја ових последњих. Краљевски 
судови нису примали тужбе вилана против њихових лордова; вилани су остали само у 
надлежности властелинског суда — маноријалне курије, где су судије били лорд или 
његови управници.

За време владе Хенриха II  расте значај краљевске курије и повећава се њено 
особље. Њене све сложеније функције које су настале с проширењем броја послова за 
које је била надлежна захтевале су људе са специјалном спремом, специјалисте за 
судске и финансиске послове. У Енглеској (као и у другим земљама Европе) почиње да 
се формира судска, административна и финансиска бирократија, слој пословних људи 
потпуно везан за краљевску управу, оданих краљевској власти, људи који су упорно 
проводили  краљевску  политику.  Пракса  краљевских  судова  почиње  да  у  Енглеској 
изграђује једнообразно »опште« право — краљевско право, насупрот »обичајном праву« 
—  неписаним  судским  обичајима  који  су  владали  у  феудалним  куријама  на 
скупштинама сатнија и грофовија. Већ крајем владе Хенриха II видимо покушај да се 
систематишу  искуства  која.  су  сакупили  краљевски  судови:  јавља  се  »Расправа  о 
законима Енглеске«, изванредно дело које се приписује Ранулфу Гленвилу, главном 
јустицијарију Хенриха II. У XIII в. појавила се нова расправа о енглеским законима која 
припада перу чувеног правника Брактона. Проучивши римско право Брактон изједначује 
енглеског вилана с римским робом. У томе је живо дошла до изражаја класна природа 
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краљевског правосуђа.  Краљевски судови стављали су  вилана ван заштите »општег 
права«. Господар је одговарао само у случају да убије вилана или да га теже осакати. 
Иначе је некажњено могао да економски упропасти вилана, да му отме земљу, да му 
наметне какве год хоће обавезе. Краљевски судови наређивали су шерифима да силом 
натерују вилане на испуњавање свих обавеза које је од њих тражио лорд. Закон је без 
милости  кажњавао  сваки  покушај  вилана  да  силом  одбране  своја  права.  Страшна 
машина краљевске администрације и краљевског суда стајала је на стражи феудалног 
начина производње.

Проширење  судских  функција  краљевске  курије  тежило  је  и  за  остварењем 
фискалних циљева. Судски приходи попуњавали су краљевску касу, становништво се 
жалило  на  тешке  глобе  које  су  им  наметали  краљевски  судови.  Истовремено  су 
порасла  и  пореска  оптерећења,  а  њихово  испуњење  се  строго  проверавало. 
Финансиски ресор се раширио, његово је пословање постало сложено.

Влада Хенриха II обраћала је нарочиту пажњу на локалну управу настојећи да и 
ту  ослаби  утицај  феудалне  аристократије.  Почетком  Хенрихове  владе  бирани  су 
шерифи  —  главни  краљевски  чиновници  у  грофовијама  —  из  редова  крупних 
земљопоседника. 1170 г. Хенрих II је наредио да се брижљиво испита њихов рад, после 
чега су двадесеторица била уклоњена и замењена мање истакнутим људима. Отада је 
постало правило да се на положаје шерифа не постављају крупни феудалци.

Хенрих је морао да брани своје огромне поседе у Француској, да често ратује с 
француским краљем, чија се снага и утицај учвршћује у XII в. За ратове на континенту 
била је мало подесна феудална војска. Барони су били обавезни да са својим ритерима 
служе краљу о свом трошку само 40 дана годишње.

Сем тога скупљање велике војне снаге барона није било увек безопасно. Стога 
Хенрих почиње да војну службу феудалаца замењује новчаним плаћањем, такозваним 
скутагијем (scutagium = плаћање по штиту). За тај новац он је купио најамнике за своје 
ратове у Француској. Та мера, сем чисто војних, имала је да постигне и политичке 
циљеве, пошто је смањивала краљеву зависност од војних снага феудалаца и слабила 
њихову војну организацију.

Сукоб  с  црквом. Проводећи  политику  јачања  краљевске  власти  Хенрих  се 
сукобио с црквом, која је у XII  в. порасла у Европи у огромну силу. 1164 г. велики 
савет, на предлог краља, саставио је такозване »Кларендонске конституције« које су 
ограничавале компетенције  црквених судова. Краљевска курија имала је да решава 
која  дела  потпадају  под  духовну,  а  која  под  световну  јурисдикцију.  У  црквеним 
судовима морао је присуствовати краљевски чиновник да пази да суд не прекорачи 
своја  пуномоћја.  Клерик  кога  би  осудио  црквени  суд  имао  се  предати  световним 
властима ради кажњавања (пошто је црква обично благо кажњавала злочине својих 
чланова). Краљевска курија имала је право да брише решења црквених судова. Свака 
апелација на папу била је забрањена.

»Кларендонске  конституције«  наишле  су  на  оштар  отпор  примаса  енглеске 
цркве,  кентербериског  архиепископа  Томе  Бекета.  Он  је  одбио  да  се  сагласи  са 
ограничавањем  судских  права  цркве.  Хенрих  се  разбеснео.  Бекет  је  проглашен  за 
издајника, и он је био принуђен да бежи из Енглеске. Али, распра с Бекетом није 
Хенриху нимало дошла у згодан час. У то је време сазревао конфликт с баронима, и 
краљ је  остао  без  уобичајене подршке  цркве.  Смела  борба  Томе  Бекета  с  владом 
Хенрика II створила му је велику популарност у народу који је био незадовољан због 
повећавања пореза и судских такса. 1170 г. Хенрих је дозволио Бекету да се врати у 
Енглеску, али архиепископ није прекинуо оштру опозицију према краљу. У наступу беса 

261



Хенрих  је  изразио  неопрезну  жељу  да  га  неко  ослободи  бунтовног  попа.  Неколико 
дворских ритера одмах је кренуло у Кентербери и убило Бекета у цркви. То је била 
крупна  политичка  грешка.  Убиство  архиепископа  изазвало  је  експлозију  одавно 
скупљаног незадовољства. Побунили су се барони у француским поседима Хенриха, а 
за њима су устали барони на северу Енглеске. Народ се у масама скупљао на гробу 
Бекета,  који  је стекао незаслужен глас  народног  заступника  погинулог  мученичком 
смрћу. Црква је прогласила Тому Бекета за светитеља и пожурила да искористи тај 
моменат за своје интересе. Хенриху је претило искључење из цркве. Он се покајао над 
архиепископовим гробом и подвргао јавном бичевању. Морао се одрећи мера уперених 
против црквених судова.

Почетак  освајања Ирске. У  то  доба  пада  почетак  освајања Ирске.  Неколико 
барона са запада Енглеске умешало се у борбу ирских кланова и почело да заузима 
земљу  у  источном  делу  острва.  Барони  су  страшно  угњетавали  становништво  у 
областима  које  су  заузели.  1170  г.  Ирци  су  дигли  општи  устанак  против  освајача. 
Освајања барона у Ирској претстављала су опасност за политику Хенрика II, јер се на 
тај начин стварало ново жариште баронске независности. 1171 г. он је кренуо у Ирску, 
ступио у везу са ирским свештенством и с неколико вођа кланова, али су га црквени 
послови и немири барона у Енглеској и у француским областима скренули од Ирске. 
Енглески  поседи  у  Ирској  остали  су,  према  томе,  баронска  колонија,  врло  слабо 
повезана с метрополом.

Крај Хенрихове владавине протекао је у борби с француским краљем Филипом II 
Августом који је против старог краља дигао његове синове.

Ричард I. После смрти Хенриха II престо је припао његовом сину Ричарду. Име 
Ричарда Лавово Срце више припада историји крсташких ратова него историји Енглеске. 
Он је за Енглеску био странац. До свог проглашења за краља он је у Енглеској био 
свега двапут. Па и кад је постао енглески краљ, готово сву своју владавину провео је 
или на Истоку или у својим француским поседима. Енглеска је за њега претстављала 
углавном извор прихода. Већ последњих година Хенриха II у Енглеској је био уведен 
такозвани »Саладинов десетак« — порез на покретнину за крсташки рат. Када је постао 
краљ, Ричард се на све могуће начине старао да дође до новца за своје подухвате. 
Повећавање пореза и нарочито њихова неправедна расподела изазивали су у народу 
дубоко незадовољство. 1196 г. народ је у Лондону протестовао против пореза. На челу 
оних који  су протестовали стајао је Виљем Фиц-Осберт,  или Виљем Брадати.  Он је 
држао ватрене говоре оптужујући богаташе који су свалили главни терет пореза на 
сиротињу  и  позивао  народ  на  одлучну  акцију.  По  наредби  јустицијарија  он  је  био 
убијен. 1199 г. Ричард је умро од ране коју је добио приликом опсаде једног замка у 
Француској. Краљ је постао његов брат Јован Без Земље.
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XXII. ВЕЛИКА ПОВЕЉА СЛОБОДА И ПОЧЕТАК ПАРЛАМЕНТА

Јован Без Земље. Губици Плантагенета у Француској. Континентални поседи 
увек су задавали Плантагенетима много бриге и били за њих пре извор слабости него 
снаге.  Феудалци  су  у  тим  земљама  слабо  слушали  свог  енглеског  сизерена,  међу 
појединим  деловима  континенталне  државе  није  било  повезаности.  Ситуација  је 
постала нарочито сложена за време Јована Без Земље.

У Јовану Без Земље (1199—1216 г.) сјединиле су се особине охолог и вероломног 
тиранина с неуравнотеженошћу карактера. Претерано частољубље наводило га је на 
одважне поступке, но он ништа није знао да приведе крају. У случају неуспеха брзо би 
клонуо духом. Само је један таленат имао у пуној мери —- знао је да вређа људе и да 
стекне  непријатеље.  А  тај  необдарени  и  непопуларни  краљ имао  је  да  се  носи  с 
противницима какви су били Филип II Август и Иноћентије III. Бесконачне контрибуције, 
скупљане  поред  тога  уз  сва  могућа  насиља  и  увреде  и  неуспешна  политика  у 
Француској учинили су да је Јован брзо постао омражен код својих поданика на обе 
стране Ламанша. Француски краљ Филип II Август вешто се користио сукобима Јована с 
његовим француским баронима. Као сизерен енглеског краља (на његовим француским 
поседима) објавио је да су сви Јованови поседи у Француској конфисковани и упао у 
Нормандију. Нормандиски барони, незадовољни Јованом, нису пружили Филипу готово 
никакав отпор. 1204 г. нашли су се у рукама француског краља не само Нормандија већ 
и Мен, Анжу, Турен и део Поатуа.

Јованови неуспеси нису, природно, подигли његов углед у Енглеској. Нови тешки 
порези изазвали су крајње незадовољство. Уза све то дошло је и до сукоба с црквом. 
Папа Иноћентије III умешао се у избор кентебериског архиепископа, поништио избор 
краљевског  кандидата  и  поставио  за  архиепископа  Стевана  Ленгтона.  Тим су  била 
нарушена правила утврђена у енглеској цркви. Јован је упутио оштар протест, а као 
одговор на њега папа Иноћентије III бацио је на Енглеску интердикт (1208 г.). Јованова 
непопуларност била је толико велика, да папина одлука није у земљи изазвала никакав 
протест. Већи део енглеског свештенства признао је оправданост интердикта. Тада је 
Јован конфисковао имања целокупног свештенства које је признало интердикт. Папа је 
одговорио искључивањем Јована из цркве. Барони незадовољни Јованом, које је он 
притискао високим дажбинама и глобама, отворено су изражавали своје негодовање. 
1212 г. папа је објавио да се Јован лишава престола и предао права на енглеску круну 
Филипу II. Барони и свештенство подржали су план папе. Филип је почео да купи војску 
да би папину одлуку привео у дело. Тада је Јован из основа променио своју политику. 
Одлучио је да капитулира пред папом, да би ослободио себи руке за борбу с другим 
непријатељима. Обећао је да ће признати Ленгтона за архиепископа и да ће цркви 
вратити сва имања која јој је одузео. Павши на колена пред папским легатом, признао 
је себе за папиног вазала и положио му феудалну заклетву. У знак вазалне зависности 
своје краљевине обавезао се да ће годишње плаћати папи хиљаду фунти стерлинга. 
Обезбедивши на тај начин подршку папе, Јован је похитао да почне с ратним акцијама 
против Филипа II да би вратио изгубљене земље у Француској. Али, многи су барони 
одбили  да  пођу  за  њим.  Јован  је  склопио  савез  с  немачким  царем  Отоном  IV  и 
фландриским грофом, али су Французи најпре разбили Енглезе, а онда и уједињене 
снаге Немаца и Фламанаца (1214 г.). Претрпевши неуспех, којим су коначно учвршћени 
територијални добици француског краља, Јован се вратио у Енглеску спремајући се за 
обрачун с непокорним баронима. Довео је са собом најамничку војску, састављену од 
странаца. Папа, који је сада постао сизерен и заштитник краља, претио је баронима 
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искључењем. Али, баронима су пришле и оне групе становништва које су дотада стално 
подржавале  краља,  —  свештенство,  ритери  и  градови.  Барони  су  почели  ратне 
операције  против  краља,  а  њихова  војска  коју  су  називали  »војском  бога  и  свете 
цркве«, брзо је расла. Лондон се придружио устанку и отворио врата баронима. Јован 
је увидео потпуну немогућност да се супротстави па се сложио са свим захтевима, које 
су му изнели барони. 15 јуна 1215 г. потписао је чувени докуменат који је добио назив 
Велика повеља слободâ (Magna charta libertatum)

Велика повеља слободâ. У том је документу краљ дао свечано обећање, прво, 
да ће чувати права енглеске цркве и посебно слободу црквених избора; друго, да од 
барона неће купити више дажбина но што је то утврђено обичајем. Лица којима буде 
поверено старатељство над малолетним наследницима феуда морају да с тих феуда 
узимају умерен приход и ни на који начин не смеју да их упропасте. Наследнице феуда 
не смеју се удавати против њихове воље и воље њихових рођака.

Све су те одредбе имале за циљ да сачувају бароне да краљ не злоупотреби 
права  врховног  феудалног  сениора.  Члан  12  утврђује  да  се  феудална  »помоћ« 
(auxilium)  може тражити  од краљевских  вазала  само  у  три  случаја:  ради  краљевог 
откупа из ропства, када се настарији краљев син посвећује за ритера и када се удаје 
његова најстарија кћи. Сваки други auxilium, а исто тако и штитарина (scutagium) могу 
се  купити само по дозволи »општег већа краљевине«.  Члан 14 одређује  састав тог 
општег већа краљевине. У веће су морали улазити сви непосредни краљеви вазали, 
духовни и световни, како барони тако и ритери. Неколико тачака у Великој повељи 
слободâ  ограничавало  је  краљева  судска  права.  Краљ  се  обавезао  да  неће 
упропашћивати људе судским глобама. Грофовима и баронима могу да суде само људи 
чије  је  звање  равно  њиховом  (перови, pares).  Краљ  се  обавезао  да  никога  неће 
затварати у тамницу, лишавати имања, стављати ван закона и протеривати из земље 
без законске пресуде перова и противно законима земље (члан 39). Барони и ритери 
хтели су  да  се  овим чланом сачувају  од краљеве  освете.  Неколико тачака  било је 
усмерено против злоупотреба краљевских чиновника.

Нарочито су била утврђена права оних група становништва које су иступале као 
савезници  барона  у  њиховој  борби  против  краља.  Члан  16  је  забрањивао  да  се  с 
ритерског  феуда тражи више служби но што на њега пада.  Члан 15 је  дозвољавао 
баронима  да  траже  помоћ  од  својих  ритера  и  слободних  поседника  само  у  оним 
случајевима када је и краљ могао да захтева помоћ од својих вазала. Лондону и другим 
градовима дат је низ обећања. Члан 41 дозвољавао је страним трговцима да слободно 
улазе и бораве у Енглеској. За то су били заинтересовани како лондонски трговци, који 
су били главни посредници у трговини са странцима, тако и барони, ритери и црква као 
произвођачи  вуне,  главне  извозне  робе.  Члан 35  увео је  у  Енглеску  опште  мере  и 
тегове. Краљ је обећао да ће ублажити сурове шумске законе и да ће дозволити лов на 
свим забранима који су били заведени за његове владавине. Најзад, он се обавезао да 
ће удаљити из Енглеске стране најамнике. Да би се краљ приморао да испуњава сва 
обећања која је дао Великом повељом, било је изабрано 25 барона, међу којима је био 
и мер Лондона. У случају да краљ погази ма коју одредбу Велике повеље 25 барона је 
морало да га на то упозори. У случају да краљ не исправи оно што је погазио они су 
морали да против њега отпочну рат, да заузму његове земље и замкове.

То је био садржај Велике повеље. У основи она је штитила интересе крупних 
феудалаца од ојачале краљевске власти. Извесне гаранције биле су дате средњим и 
малим феудалцима.  Ритери,  непосредни притежаваоци  круне,  добили су  приступ  у 
опште веће краљевине и право гласа у питањима опорезивања. Ритери који су држали 
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поседе барона добили су гаранцију да се од њих неће тражити више служби и обавеза 
но што су давали по обичају. Исто то важи и за слободне сељаке — било им је обећано 
да  неће  бити  угњетавани  тешким  дажбинама  ни  упропашћавани  глобама.  Но  све 
напомене које се њих тичу биле су учињене врло уздржљиво. Градовима, који су на 
почетку XIII  века били силно порасли и ојачали, било је обећано да се неће газити 
ниједна од оних »слобода« које су им дали краљеви; биле су предузете мере да се 
олакшају трговачке везе у самој земљи и са спољашњим тржиштем. Све су те групе 
становништва биле заинтересоване да њихове интересе чува јака државна власт, али 
су исто тако биле заинтересоване и за то да та јака власт не чини сметње њиховој 
привредној  делатности  и  згртању  блага  увођењем  нових  и  неочекиваних  намета, 
реквизиција и чиновничких пореза. Велика повеља претставља уопште чисто феудални 
докуменат.  Она  је  имала  да  створи  феудалну  уставност  своје  врсте,  да  установи 
ограничену  монархију.  Она  је  тај  задатак  решила  крајње  неуспешно  или,  тачније, 
уопште  га  није  решила.  Опште  веће  краљевине  претстављало  је  крајње  гломазну 
установу  и  фактички  се  никада  није  састајало.  Његова  компетенција,  утврђена  у 
повељи,  била  је  крајње  ограничена.  Параграфи  који  се  односе  на  опште  веће 
краљевине били су уопште ускоро избачени из Велике повеље. Још је мање успешно 
било гарантовање извршења Велике повеље тим што је озакоњен феудални рат против 
краља. Била је потребна дуга и сложена борба док се у Енглеској није изградио више 
мање трајни феудални устав.

Када се Јован сагласио с Великом повељом, није уопште ни помишљао да је 
испуњава. Он је само чекао подесан моменат да обнови рат с баронима. Он није ни 
мислио  да  из  Енглеске  врати  најамничку  војску,  већ  је,  напротив,  послао  по  нова 
појачања.  Папа  је  бароне  прогласио за  бунтовнике  и  ослободио  Јована  обавезе  да 
испуњава Велику повељу. Рат је обновљен. Папа је опет бацио на Енглеску интердикт — 
овог пута да помогне свом вазалу Јовану, но сада на то нико није обраћао пажњу. У рат 
се  умешао  син  Филипа  II,  Луј,  истакавши  права  на  енглески  престо.  У  самом јеку 
ратних операција, Јован је умро (1216 г.).

Хенрик  III. Тутори  малолетног  краља  Хенриха  III  (1216—1272  г.)  иступили  су 
заједно с баронима против француског претендента, који је био принуђен да се врати у 
Француску и да се одрекне својих претензија. 1227 г. Хенрих је постао пунолетан и 
ослободио  се  туторства.  Уосталом,  он  се  увек  налазио  под  нечијим  утицајем. 
Бескарактерност и непостојаност биле су карактеристичне црте овог глупог и лењог 
краља.  Из  лакомислене  понесености  брзо  је  прелазио  у  збуњеност.  Лако  је  давао 
обећања а ретко их је испуњавао. Око њега се товило мноштво француских рођака. 
1236  г.  оженио се  Алиенором,  кћерком провансалског  грофа.  С  њом је  у  Енглеску 
дошло мноштво Провансалаца. Њима су се придружили дошљаци из Поатуа, рођаци 
краљевске куће. Хенрих им је дарежљиво делио и земље и звања. Тим је изазвао 
крајњи гнев енглеских барона, који су са завишћу гледали на скоројевиће-странце.

Хенрихов ослонац — папа — изазивао је у Енглеској не мањи гнев. Тај је ослонац 
врло скупо коштао. Папски легати убирали су силан новац од енглеског свештенства 
(један  део  је,  уосталом,  припадао  краљу).  Новац  је  трошен  на  борбу  папâ  с 
Хоенштауфовцима  која  је  Енглеској  била  потпуно  страна.  Хенрих  III  уступао  је 
најуносније црквене бенефиције папским експонентима.

Устанак барона, рнтера и градова. Папа Иноћентије IV увукао је Хенриха III у 
активну  борбу у  Италији,  понудивши његовом сину  Едмунду сицилиску  круну,  и  на 
основу тога је без краја извлачио новац из Енглеске. У пролеће 1258 г., не обазирући 
се  на  рђаву  прошлогодишњу  летину  и  глад,  краљ  је  од  барона  затражио  трећину 
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прихода читаве  земље.  То је  довело до прелома.  Барони  су  дошли на заседање у 
Вестминстер наоружани и затражили од краља да протера све странце и да одреди 
посебну комисију од 24 човека ради спровођења опште политичке реформе. Када је 
краљ видео да се нашао у положају заробљеника барона, морао је да попусти. Исте се 
године састало у Оксфорду велико веће, које је доцније названо »бесним«. У њему су 
се  сакупили  не  само  духовни  и  световни  барони,  већ  и  много  ритера.  »Комисија 
двадесетчетворице«  поднела  је  пројект  новог  устава,  такозване  »Оксфордске 
статуте«,  који  су  у  Енглеској  заводили  баронску  олигархију.  Сва  је  власт  била 
предата колегију од 15 барона, без чије сагласности краљ није могао доносити никакве 
одлуке. »Комисија двадесетчетворице« поставила је присталице баронске партије на 
све  важније  дужности  у  држави.  Велико  веће  сасвим  је  укинуто,  а  место  њега  је 
уведено мало веће од 12 лица, која су бирали барони. То је веће морало да се сакупља 
трипут  годишње  и  да  расправља  о  државним  пословима  заједно  с  »колегијем 
петнаесторице«.

Први посао нове владе било је протеривање феудалаца-странаца из Енглеске. Та 
је  мера  била  популарна.  Али,  у  даљем току  читава  се  Енглеска  могла  убедити  да 
баронска олигархија мисли само на себе. Међу ритерима почело је роптање. Ритери су 
иступили са оптужбом против барона да они »нису ништа учинили за корист државе, 
како су обећали, већ само за своју корист«. У баронској партији није било слоге. Један 
њен део, којим је руководио глостерски гроф, држао се строго олигархиског програма; 
други, коме је на челу стајао Симон Монфор, лестерски гроф, држао је да је баронима 
пошло за руком да однесу победу над краљем само у савезу с ритерима и градовима. 
Хенрих је настојао да искористи несугласице међу својим противницима да би обновио 
своју власт. 1263 г. дошло је до отвореног рата између краља и барона. После смрти 
глостерског грофа Симон Монфор је био признат за вођу баронске партије, и он је 
настојао  да  јој  привуче  ритере  и  грађане.  14  маја  1264  г.  Монфор  је  нанео  пораз 
краљевској војсци код Луиса. Хенрих и његов старији син Едвард пали су у ропство. 
Монфор је постао фактички диктатор Енглеске.

Почетак парламента. 1265 г. Монфор је сазвао веће у које је позвао оне бароне, 
епископе и опате који су били на његовој страни, а исто тако по два ритера из сваке 
грофовије  и  по  два  грађанина  из  низа  градова.  Обично се  узима  да  од тог  сазива 
почиње историја енглеског парламента као претставничке установе. Али, Монфорова је 
политика  изазвала  незадовољство  међу  присталицама  баронске  олигархије.  То  се 
незадовољство нарочито појачало због тога што је устанак против краља почео брзо да 
се разгранава, обухватајући не само ритере и грађане већ и широке сељачке масе. 
Сељаци  су  почели  да  уништавају  феудалне  поседе  краљевих  присталица  и  да  им 
одузимају имања. Покрет је претио да прерасте у општи устанак против феудалаца. Све 
је  то  навело  многе  бароне  да  траже  споразум  с  краљем.  Сину  Хенриха  III  принцу 
Едварду  пошло је  за  руком да побегне из ропства.  Барони  су  почели  да напуштају 
Симона Монфора и да прилазе Едварду. Код Ивзема Монфор је претрпео пораз и био 
убијен.

Но Хенрих је морао да учини компромис с баронима, ритерима и грађанима. Тај 
је компромис, очигледно, био изазван страхом од сељачког покрета који је почео за 
време Монфора.

Најважнији  резултат  компромиса  било  је  утврђивање  састава  парламента.  У 
њега, као и у парламенат Симона Монфора 1265 г., почели су се позивати претставници 
ритера и градова. Краљ се сада редовно обраћа парламенту чије компетенције постају 
све одређеније и све шире. Развитак парламента пада у доба следеће владе — владе 
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Едварда I (1272—1309).
Промене у положају сељака. У XIII веку брзо напредује присвајање општинске 

земље од стране лордова. Већ 1235 г.  навео је отпор који су сељаци пружали тим 
присвајањима  владу  Хенриха  III  да  изда  одлуку  —  Мертонски  статут —  којом  је 
лордовима дозвољено да ограђују необрађену земљу ако слободним сељацима после 
тога остане довољно општинске земље. Кметови уопште нису помињани. Ограђивања 
су изазвала жесток отпор сељака.

Брзи пораст новчане ренте у XIII веку није поправио положај сељака, Он је само 
допринео  раслојавању  у  њиховој  средини,  одвајању  незнатног  имућног  слоја  и 
образовању бројног сељаштва с мало земље, које се сада експлоатише не само као 
кметови већ и као надничари. Напоредо с развитком новчане ренте опажа се да се 
кметовске работе одржавају па и повећавају на земљи цркве и неких крупних сениора. 
Општинска организација сељака, сеоски збор и сеоски обичаји могли су се врло мало 
супротставити погоршавању положаја масе кметова. С развитком градског занатства, са 
све већим одвајањем града од села повећава се унутрашње тржиште за пољопривредне 
производе. У епохи »Књиге страшног суда« у Енглеској је било познато око 80 градова. 
Едвард I већ је позивао у парламенат претставнике 165 градова.

Борба против пораста црквеног земљопоседа. Не само да се краљевска власт 
није обарала на феудалну експлоатацију, већ ју је, напротив, чувала и штитила права 
сениора. Али је Едвард настојао да спречи пораст економског и политичког утицаја 
крупних феудалаца, у првом реду духовних. Најважнија његова мера у том правцу био 
је  статут »о духовњацима«, или о  »мртвој руци« (1279 г.). Тај статут имао је да 
учини крај порасту црквених земљопоседа. XII и XIII век били су доба огромног пораста 
црквеног земљопоседа. Повећавају се поседи старих бенедиктинских манастира. Сем 
тога, у Енглеској се појављује мноштво нових монашких редова, који су стално стицали 
нове  земље.  Огромне  су  поседе  стицали  духовно-ритерски  редови  Темплара  и 
Хоспиталаца. За владе Хенриха III продиру у Енглеску просјачки редови, доминиканци и 
фрањевци. Црква се није либила никаквих средстава да повећа своје земље и приходе. 
Фалсификовање  повеља,  парничење  по  судовима,  застрашивање  богатих  људи 
(особито жена) мукама у паклу, лажна чуда, зеленаштво — све су то били уобичајени 
методи којима се служило свештенство и нарочито монаси. Земља коју би они стекли 
постајала је »мртва рука«; она није подлежала отуђивању и заувек је остајала у рукама 
црквене установе која ју је стекла. Сем тога, те су земље биле обично слободне од ма 
какве дажбине. Статут о »мртвој руци« забранио је свим црквеним установама даље 
стицање  земљишних  поседа  без  нарочите  краљеве  дозволе.  На  тај  начин  Едвард 
зауставља пораст црквеног богатства и утицај и у исто време спречавао смањивање 
краљевских прихода.

Развитак трговине и зеленаштва. Да би се развила прекоморска трговина која 
краљу доноси велике приходе, Едвард I је издао »Трговачку повељу« (1303 г.). Та је 
повеља потврђивала страним трговцима право да слободно долазе у Енглеску, да увозе 
и извозе робу и завела за њих одређене извозне и увозне царине. Те су царине биле 
више од оних које су плаћали енглески трговци.  Посебним актом утврђен је начин 
исплаћивања  дугова.  Тај  акт  показује  како  су  се  у  Енглеској  развијали  кредитни 
послови. У Енглеску притиче зеленашки капитал из Италије и Јужне Француске. Развија 
се и локално зеленаштво. Једна од последица тога било је протеривање Јевреја из 
Енглеске, вршено уз страшна насиља. Јевреје су пљачкали, убијали и давили у мору. 
Од 16 хиљада Јевреја који су протерани из Енглеске мало их је доспело до француских 
обала.
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Освајања Едварда I. Едвард је водио освајачку политику, усмерену пре свега 
против  његових  најближих  суседа  —  Велса  и  Шкотске.  Велшка  планинска  племена 
успешно су се супротстављала англо-саском и нормандиском освајању. 1282 г. Едвард 
је с великом војском кренуо да освоји Велс. После тешке и опасне борбе убијен је 
велшки вођ Левелин, а остали велшки кнежеви принуђени су да се потчине Енглезима. 
Земље »бунтовника«, који су учествовали у рату са Енглезима, биле су конфисковане, 
а у Велс су се населили енглески барони и саградили замкове. Од времена освајања 
Велса наследник енглеског престола, добио је титулу »принца од Велса«.

Искористивши смрт шкотског краља Александра III (1285 г.), који је остао без 
наследника, и борбом за престо између аристократских родова, Едвард је потчинио 
себи Шкотску. Многи су шкотски феудалци подржавали власт енглеског краља, видећи 
у њему ослонац за коначно претварање шкотских сељака у кметове. Али је сељаштво 
устало  против  угњетавања  енглеских  намесника  и  шкотских  феудалаца.  Сељачком 
устанку пришли су градови, црква и један део ритера. Устанак, који је назван »ратом за 
неза-висност«, завршен је поразом Енглеза и обновом независности Шкотске (1314 г.). 
Све плодове победе побрало је шкотско племство. Експлоатација сељака, који су на 
својим лећима изнели сав терет устанка,  само је повећана.  Шкотланћане је  против 
Енглеза подржавао француски краљ Филип IV.

Састав  парламента  и  јачање  његових  права. За  ратове  Едварда  I  било  је 
потребно доста новаца, и он је често морао да се обраћа парламенту. Али новчане 
помоћи које је парламенат одобравао нису биле довољне. Краљ је тражио све могуће 
изворе прихода изнад сума које му је одобравао парламенат. Он је рачунао да ће их 
понајпре добити од трговаца који тргују вуном и од богатог свештенства. Едвард је 
шест пута повећао извозне царине на вуну; понекад би просто реквирирао залихе вуне. 
Свештенство је морало да краљу плати огромне порезе. 1297 г. умало да није дошло до 
сукоба с баронима. Краљ је морао да учини уступке. Пристао је да изда статут »De 
tallagio non concedendo« (О неодобравању пореза). У том је статуту краљ обећао да у 
краљевини неће купити никакве порезе без сагласности парламента и да неће вршити 
принудне  реквизиције.  На  тај  начин,  утврђено  је  крајем  XIII  века  главно  право 
парламента — право разрезивања порезâ.

Средином XIV века почео се парламенат делити на два дома, горњи дом или дом 
лордова и  доњи,  или  скупштину.  У  горњем  дому  заседали  су  врхови  феудалног 
друштва — архиепископи, епископи, опати великих манастира и најкрупнији барони. 
Горњи дом претставља директног наследника великог већа из XI и XII века. У доњем 
дому заседали су ритери и грађани. Ритери су бирани на скупштинама по грофовијама 
(по два ритера из сваке грофовије) јавним гласањем. Енглеске грофовије слале су у 
парламенат 74 ритера. Едвард I позивао је у парламенат по два претставника из 165 
енглеских  градова.  Сваком граду  је  било препуштено да  по свом нахођењу доноси 
правила  о  изборима.  У  већини  случајева  у  изборима  је  учествовао  само  мали 
привилеговани горњи слој.

За разлику од француских државних сталежа, где су сва три сталежа заседала 
одвојено, у енглеском парламенту ритери су заседали у истом дому с буржоазијом. На 
тај начин, између ритера и буржоазије у Енглеској није било непрелазне преграде као 
у Француској. Узрок томе лежи у раном развитку робно-новчаних односа на енглеском 
селу.  Енглески  се  феудалац  бавио  трговином  и  у  њој  није  видео  ништа  нечасно. 
Енглески феудалци, нарочито ритери, нису експлоатисали само рад зависних сељака 
већ и најамни рад надничара. Међутим, француски је феудалац живео искључиво од 
феудалне ренте. За њега се човечанство делило на племените — господу, који добијају 
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феудалну  ренту,  и  на  прост  народ,  који  је  плаћа.  Међу  последње он  је  убрајао  и 
грађане. У Енглеској није било оне огорчене борбе између феудалаца и грађана, која је 
оштро поделила сталеже на континенту. Ако се не узме у обзир бројчано мали горњи 
слој феудалне класе, у Енглеској се није образовала затворена и наследна племићка 
каста као у Француској. Сваки слободни земљопоседник, без обзира на своје порекло, 
могао је, и чак је био дужан да постане ритер, ако његов годишњи приход износи 20 
фунти стерлинга. Стога је енглеско племство попуњавано људима из других сталежа. У 
исто време, пропали племић, који би изгубио свој земљопосед, самим тим је испадао 
из редова племства. Енглеско племство апсорбовало је најснажније елементе из других 
сталежа и избацивало из своје средине све ослабљене елементе. Тим се објашњава 
његова необична виталност и способност прилагођавања. Отсуство оштре границе и 
непомирљивог непријатељста између ритера и грађана одваја енглески парламенат од 
француских државних сталежа и објашњава различитост њихове судбине, далеко већу 
политичку улогу и виталност парламента.

У XIV веку расте утицај парламента и шире се његове компетенције. Парламенат 
учвршћује  право  да  потврђује  и  непосредне  и  посредне  порезе.  Крајем  XIV  века 
парламенат  добија  контролу  над  трошењем  сума  добијених  од  пореза.  Расте  и 
законодавна власт парламента. Статуте (законе) издаје краљ и горњи дом понекад на 
захтев скупштине. У XV веку сагласност оба дома на статут постаје обавезна.

Локални судови. Током XIV века постепено нестају феудалне курије за слободне 
људе.  Остају  само  властелинске  курије  за  вилане.  Сваки  значај  губе  и  судске 
скупштине сатнија и грофовија. Функције тих установа прелазе делом на краљевске 
судове општег права, делом на локалне судије. Установа локалних судија учвршћује се 
у Енглеској у XIV веку. Постављао их је краљ из редова утицајних земљопоседника у 
грофовији. Њихове главне функције су биле да чувају мир, угушују немире и хапсе 
кривце,  другим  речима  судско-полициско  обезбеђење  интереса  владајуће  класе  у 
унутрашњости.

Стогодишњи рат. За време унука Едварда I — Едварда III (1327—1377 г.) почео је 
дуготрајни рат између Енглеске и Француске, који је назван Стогодишњи рат (1337—
1453 г.). О узроцима који су га изазвали већ је говорено у XIX глави.

Сем  савеза  с  фландриским градовима  који  је  необично  повећао  материјална 
средства Едварда III, он је обезбедио себи сарадњу немачког цара и неких кнежева 
Светог Римског царства који су били на француској  граници. Едвард III  је купио ту 
сарадњу за велике паре, које је добио на зајам углавном од италијанских банкара, 
ради  чега  је  морао  заложити  и  крунске  драгоцености.  Уосталом,  он  се  доцније 
ослободио већине дугова прогласивши државно банкротство. Почетак рата био је за 
њега врло срећан. Поморска победа код Слејса (1340 г.), уништење француских ритера 
код Кресија  (1346  г.),  заузеће  Калеа (1347  г.),  пораз  Шкотланћана који  су  упали  у 
северну  Енглеску  дали  су  огромну  превагу  Енглезима.  Из  Француске  су  извезли 
огромну количину напљачканог плена.
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XXIII. УСТАНАК ВАТА ТЕЈЛОРА. ЛАНКАСТЕРСКА И ЈОРШКА ДИНАСТИЈА

»Црна смрт«. 1348 г. навалила је на Енглеску са Истока куга која је остала у 
сећању људи под именом »црне смрти«. Тешко је рећи колико је света помрло у време 
те  куге.  Неки  историчари  мисле  да  је  помрла  трећина  целокупног  становништва 
Енглеске, други половина, док неки ту цифру пењу на две трећине. Спорно је и питање 
колико су биле дубоке промене које је »црна смрт« изазвала у економском животу 
Енглеске.  Изгледа  да  »црна  смрт«  Енглеску  није  захватила  равномерно:  у  неким 
местима  је  оставила  страшну  пустош док  је  друга  много  слабије  захватила.  »Црна 
смрт« није уопште скренула развитак енглеског села на нови пут, већ је заоштрила оне 
процесе који су се већ пре ње развијали у Енглеској. »Црна смрт« је истребила знатан 
део  радног  становништва  града  и  села.  Услед  тога  је  тражња  радне  снаге  знатно 
порасла, а уједно с тим скочиле су наднице. Скок надница објашњава се и тиме што су 
одмах  за  кугом  наишле  сточне  заразе  и  неродица.  Скочиле  су  цене  житу  и  свим 
животним намирницама.

У то је доба новчана рента постала владајућа форма ренте у Енглеској, особито 
на малим ритерским поседима. Властелинска је земља тамо обрађивана првенствено уз 
помоћ најамне радне снаге. Но и на оним крупним, углавном манастирским поседима, 
где  је  још  задржан  кулук,  а  најамни  рад  играо  само  помоћну  улогу,  сада  је  овај 
последњи добио велики значај, пошто је смрт покосила многе вилане-кулучаре, а они 
који су остали живи нису могли да раде и уместо мртвих (ма да су лордови покушавали 
да их натерају да узму деонице преминулих суседа и да сносе њихове обавезе).

Пред енглеске земљопоседнике поставило се питање, где да нађу раднике и 
како  да  их  натерају  да  раде  за  ниску  надницу.  Исто  се  питање  поставило  и  пред 
изнајмљиваче  радне  снаге  у  занатству.  Одговор  на  то  било  је  »радничко 
законодавство«.

»Радничко законодавство«. Краљевска ордонанса88 из 1349 г. је прописивала да 
сви мушкарци и жене који нису старији од 60 година, а немају сопствене земље ни 
других средстава за живот, ступају у најам код оног који жели да их узме, и то за плату 
која  је  била  уобичајена  пре  куге.  Притом  сениори  имају  право  да  држе  код  себе 
кметове, али не у већој количини но што је то нужно. За отказивање најма у таквим 
условима, за напуштање унајмљивача пре истека рока претила је тамница. Глобе су 
ударане и на оне који би узимали вишу надницу него пре куге и на оне који би је 
давали.

1351 г. Доњи дом обратио се краљу са жалбом да се ордонанса о надницама не 
извршава.  На  молбу  парламента  издат  је  »Статут  о  радницима«.  Статут  је  врло 
детаљно поновио основне ставове  ордонансе из  1349 г.  и  појачао казне за  њихово 
нарушавање. Но, док су се изнајмљивачи за нарушавање закона кажњавали глобом, 
раднике су окивали и бацали у затвор. Но ни статут није имао дејства које се од њега 
очекивало, и Доњи дом више пута се обраћао краљу с молбом за предузимање мера 
против  његових  прекршилаца.  Нови  закони  стално  повећавају  строгост  казни  за 
прекршиоце статута. Раднике који би напустили своје изнајмљиваче гоне, стављају ван 
закона, жигошу усијаним гвожђем (»Статут о радницима« 1361 г.). Прогонима су били 
изложени  сваковрсни  савези  које  су  међусобно  склапали  радници  ради  борбе  за 
надницу.  Претрес  преступа  у  вези  с  радничким  законодавством  прешао  је  у  руке 
главног органа класног обрачунавања у унутрашњости — локалних судова. Маркс даје 
88  Ордонансом  се  називао  краљевски  указ,  статутом  се  називао  закон,  који  би  потврдио  краљ на 

предлог парламента.
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јасну  карактеристику  основних  теиденција  тог  законодавства:  »Законодавство  о 
најамном раду, које је од самог почетка било удешено ради експлоатисања радника и 
које је у свом развитку остало стално подједнако непријатељски расположено према 
њему,  започело  је  у  Енглеској  1349  са Statute  of  Labourers Едварда  III«.89 »Дух 
радничког закона од 1349 и закона који су му следили најбоље се схвата из чињенице 
да је држава додуше декретирала максимум најамнине, али доиста не и минимум.«90

На бази радничког законодавства долазило је до сукоба у самој феудалној класи. 
У буџету крупног феудалца, који је углавном живео од феудалне ренте, издаци на 
најамнину  играли  су  другостепену  улогу.  За  ритера  с  малим  поседом,  чију  су 
властелинску  земљу  обрађивали  првенствено  надничари,  исто  као  и  за  градског 
занатлију питање се најамнине много оштрије постављало. Крупни феудалци у потрази 
за  радном  снагом  често  газе  статуте,  дају  вишу  надницу  и  не  устручавају  се  да 
примамљују раднике својих суседа. Било је случајева да великаши приређују праве 
оружане нападе на суседе и отимају им раднике. Разумљиво је да је код издавања свих 
нових закона против радника и предузимању других мера против оних који крше те 
законе  иницијатива  припадала  Доњем  дому.  Солидарност  Доњег  дома  јасно  се 
испољила у »радничком законодавству« Едварда III и његовог наследника Ричарда II. 
Радничко законодавство било је оруђе класне политике оног дела земљопоседника, 
који  су  постепено  напуштали  феудалну  производњу,  а  исто  тако  и  занатских 
предузимача.

Феудална реакција. На поседима крупних феудалних лордова, особито духовних 
лордова, још је потпуно преовлађивала феудална експлоатација, а најамни рад имао је 
само помоћни карактер. За крупног феудалца главни извор прихода и даље је била 
феудална рента. Стога његови напори нису били усмерени толико на то да се снизи 
најамнина  колико  да  се  повећа  феудална  рента.  Лордови  почињу  све  више  да 
притискују сељаке и да од њих захтевају све више дажбина и работа. Понекад они 
почињу да  се  с  новчане ренте  враћају  натраг,  на  радну ренту,  да  би  надокнадили 
губитак радне снаге на властелинском газдинству. То појачавање феудалне ренте и 
враћање на њене најтеже форме, та феудална реакција била је једна од последица 
»црне  смрти«.  Феудална  реакција  претстављала  је  начин  помоћу  кога  су  лордови, 
стојећи на тлу феудалне производње, настојали да надокнаде себи губитак радне снаге 
и феудалне ренте.

Ток  Стогодишњег  рата. Међутим,  Стогодишњи  рат  доносио  је  нове  успехе 
Енглезима. 1356 г. Енглези су нанели страховит пораз Французима код Поатјеа. 1360 г. 
закључен  је  мир  у  Бретињију,  по  коме  је  Едвард  знатно  повећао  своје  поседе  у 
Аквитанији и добио Кале sа околном облашћу (види гл. XIX).

1369 г. непријатељства су обновљена. Али су се у тo доба у Француској племство 
и  градски  врхови,  заплашени  и  војним  неуспесима  и  још  више  револуционарним 
покретом сељаштва и градске сиротиње, тесно збили око краља. Нови краљ, Карло V, 
провео је неколико важних финансиских и војних реформи. Енглези су трпели неуспех 
за неуспехом. Аквитанија је устала против Енглеза, чија јој владавина није доносила 
ништа друго до пореза и војног пустошења. 1375 г. било је закључено примирје, по 
коме је у рукама Енглеза остало само неколико приморских градова.

Црква и државна власт. Рат с Француском довео је Енглеску у непријатељске 
односе према папској столици, која се у то време налазила у Авињону и подржавала 
француске краљеве. Краљевску власт у Енглеској притискивала је зависност од папа 
89  Маркс, Капитал, т. 1, издање »Културе«, Београд 1947, стр. 624.
90  На истом месту, стр. 625.
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која је створена у доба Јована и Хенриха III, и она је почела да проводи низ мера које 
су ишле за ослобођењем од те зависности. 1353 г. издат је статут, који је забранио 
изношење преступа енглеских поданика пред папски суд. Едвард III  отказао је папи 
плаћање данка од 1 хиљаде фунти стерлинга, који је установљен у време Јована Без 
Земље.  У  Енглеској  почиње  да  се  шири  покрет,  који  је  поставио  за  циљ  широку 
реформу  цркве.  За  питање  црквене  реформе  били  су  везани  многи  различити 
интереси. Краљевска власт је тежила да ослободи енглеску цркву папског утицаја и да 
је потчини краљу. Краљевска власт и парламенат гледали су с незадовољством на то 
што црква, која је накупила грдна богатства, на све могуће начине избегава порезе, 
који су тешко падали на остало становништво у доба Стогодишњег рата. Краљ је тежио 
да стави руку на земљишне поседе цркве. Политички утицај вишег свештенства изазвао 
је гнев краљеве околине.

Виклиф. Ова тенденција краљевске власти нашла је подршку међу ритерима и 
буржоазијом, који су непријатељски гледали на богату феудалну цркву и тежили да се 
она  реформише.  Претставник  тих  реформних  струја  био  је  професор  Оксфордског 
универзитета Џон Виклиф. Виклиф је иступио против папиних претензија. Тврдио је да 
папа нема права да од Енглеске захтева ма какве дажбине, да црква има и сувише 
много имања и да краљ има право да јој одузме њене богате поседе.

Папа је затражио да се Виклифу суди, али га је државна власт узела под своју 
заштиту. На његову страну стала је лондонска буржоазија. Међу градском сиротињом 
која је  мрзела цркву због угњеватања и дажбина име Виклифа почело је да ужива 
популарност. Када су епископи, испуњавајући наређење папе, почели да суде Виклифу, 
упали  су  лондонски  грађани  у  судску  дворану  и  силом  их  приморали  да  прекину 
суђење.

Сада је Виклиф иступио одлучније. Изражавајући тежње буржоазије, он је почео 
да  захтева  корениту  реформу  цркве.  Изнео  је  критику  основних  догми  католичке 
цркве,  одбацујући  свештенство,  многе  обреде,  индулгенције,  тајну  исповест, 
поштовање светаца и тајну транссупстанцијације. Свето писмо прогласио је за једини 
извор  вере.  Да  би  га  учинио  приступачним  буржоазији,  потпомагао  је  превођење 
библије  с  латинског  на  енглески  језик.  Виклифове  идеје  током  следећа  два  века 
извршиле су врло јак утицај на учења свих буржоаских реформатора цркве.

Лоларди. Поред  реформних  планова  државне  власти  и  буржоазије  расло  је 
дубоко  незадовољство  црквом  међу  широким  слојевима  трудбеника  и,  нарочито, 
сељаштва.  Црква  је  за  сељака  била  један  од  најсуровијих  експлоататора.  Нигде 
феудалне обавезе нису биле тако сурове и нигде нису тако упорно захтеване као на 
земљи  »узорних  газда«  тога  времена  —  манастира  и  епископија.  Црквени  сениори 
упорно су се држали кметства и кулука. Црква је прогонила сељака тражењем својих 
десетака и других дажбина. Буржоаска реформација оличена у Виклифу тежила је да 
искористи то народно незадовољство да би изазвала широк покрет против католичке 
цркве.  Тај  покрет  налази  подршку  и  међу  нижим  свештенством.  Многи  његови 
претставници живели су полусиротињски, мрзели богату цркву и разумевали народне 
невоље.

Виклиф  је  по  земљи  слао  своје  ученике  и  следбенике.  Ти  сиромашни 
свештеници или  лоларди,  одевени  у  грубе  вунене  мантије,  свуда  су  проповедали 
Виклифово учење и иступали против богате и моћне цркве. Али, у њихове проповеди 
почели су да се увлаче и други мотиви. Проповедајући међу сељацима, настојећи да 
уобличе њихове тежње, лоларди почињу да проповедају и против феудалаца, народних 
угњетача, и против злоупотреба краљевских чиновника. Они изобличују неправедност 
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поретка у коме једни морају читавог века да раде за друге. Они су говорили да је бог 
људе створио једнакима. »Кад је Адам орао, а Ева прела, где су тада били племићи?«.

Међу  тим  народним проповедницима  нарочито  се  истицао  својим  талентом  и 
снагом убеђивања Џон Бул.  Он је захтевао укидање црквеног десетка и одузимање 
цркви њених огромних имања. Црквене су га власти мрзеле и гониле, али га је народ 
скривао. Најзад је био ухваћен и бачен у тамницу кентебериског архиепископа.

Ричард II. Главарина. За време Ричарда II (1377—1399 г.), наследника Едварда 
III,  обновљен је рат с Француском. Рат је текао неповољно за Енглеску. Француски 
бродови пустошили су енглеске обале. Експедиције које су слали Енглези остајале су 
без резултата. Рат је стајао много новаца. 1377 г. парламенат је увео главарину. Сваки 
Енглез морао је плаћати 1  грот (4  пенија).  1379 г.  порез је поново расписан.  Нова 
главарина, уведена 1380 г., утростручила је пореско оптерећење (на један шилинг).

Главарина, а још више злоупотребе при њеном скупљању били су последња кап 
која  је  препунила  чашу  сељачког  стрпљења.  Међу  сељацима,  угњетеним  порастом 
феудалне  ренте,  заузимањем  општинске  земље,  враћањем  на  кулук,  већ  је  давно 
почело  подводно  таласање.  У  проповедима  лоларда  изражавано  је  њихово 
незадовољство. Није било ни једног слоја међу енглеским виланима, који не би био 
озлојеђен  феудалцима  и  државном  влашћу  која  је  сељаке  угњетавала  све  новим 
порезима. Горњи слој кметског сељаштва који се обогатио тргујући житом, стоком и 
вуном  и  који  је  куповао  земљу,  мрзео  је  кметство.  Средње  сељаштво,  које  је 
претстављало основну масу кметског становништва, највише је настрадало од пораста 
феудалне ренте и враћања на кулук. Сељачка сиротиња, која је првенствено живела од 
продаје своје радне снаге, страдала је од радничког законодавства и од тога што су 
лордови заузимали општинску земљу. Сви су проклињали државну власт — краљевске 
саветнике, који су товарили на народ тешке дажбине.

Почетак  сељачког  устанка. 1381  г.  избио  је  у  источној  Енглеској  устанак. 
Сељаци  су  најурили  порезнике  и  краљевске  чиновнике.  Неке  од  њих  су  побили. 
Устаницима су приступали све нови и нови одреди сељака, који су били наоружани 
луковима, тојагама, секирама, косама и вилама. Устанак је почео као протест против 
тешких пореза, али се ускоро окренуо против свих угњетача народа и, највише, против 
феудалаца.  Нарочиту  мржњу  сељака  изазвали  су  црквени  феудалци  —  епископи  и 
опати.

У  многим местима  источне  Енглеске  образовани  су  сељачки  одреди.  Они  су 
уништавали властелинска имања и манастире, одводили. стоку, односили покућанство 
и спаљивали документе у којима су биле записане сељачке обавезе. Сељацима је често 
притицала у помоћ и градска сиротиња.

Највећом организованошћу одликовао се устанак у грофовијама око Лондона — у 
Есексу и Кенту. Кентски сељаци ослободили су из тамнице Џона Була и учинили га 
једним од својих вођа. Џон је проповедао непомирљиву класну мржњу према народним 
угњетачима.  Он  је  позивао  да  се  поубијају  сви  сениори  и  њихови  помагачи  — 
краљевске судије. Говорио је да ће ствари у Енглеској кренути набоље тек онда када 
сва добра постану заједничка, кад не буде ни вилана ни племића и када сви буду 
једнаки. Главни вођ устанка био је занатлија, зидар Ват Тејлор. По његовом имену 
устанак из 1381 г. обично се зове »устанак Вата Тејлора«.

Сељаци-устаници у Лондону. Сељаци из Есекса и Кента пошли су на Лондон у 
два велика одреда. Лондонски претседник општине наредио је да се затворе градске 
капије,  али  градска  сиротиња  није  дозволила  да  се  то  учини.  И  међу  лондонским 
старешинама,  које  су  се  бирале  између  богатих  трговаца,  било  је  незадовољних 
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политиком краља и његових саветника. Незадовољство буржоазије било је изазвано 
рђавим вођењем рата, који је потпуно уништио енглеску спољну трговину. Неки од 
старешина  наредили  су  стражи  да  пропусти  сељаке,  мислећи  да  ће  искористити 
сељачки устанак да би заплашили краља и његове саветнике. С развијеним заставама, 
не  наилазећи  на  отпор,  сељаци  су  ушли  у  град.  Почели  су  да  пале  и  руше  куће 
најомраженијих лица у народу. Гонили су и убијали краљевске судије које су сматрали 
за кривце угњетавања народа. Сељаци су проваљивали тамнице и пуштали затворенике 
на слободу.

Сељаци-устаници су опколили лондонски замак Тауер, у коме се тада налазио 
краљ Ричард II и тражили да он изађе да с њима преговара. Чим је краљ изишао из 
Тауера,  сељаци  су  продрли  у  замак  и  побили  неколико  велможа  који  су  се  тамо 
затекли, а међу њима и кентебериског архиепископа.

Захтев сељака. До састанка с краљем дошло је у Мајленду. Сељаци су краљу 
изнели своје захтеве, који су добили назив мајлендски програм. Мајлендски програм 
тражио је укидање кметовског система, укидање кулука и увођење једнообразне ниске 
новчане ренте (4 пенија по акру), слободну трговину по свим градовима и месташцима 
Енглеске и амнестију за устанике. Краљ је био принуђен да пристане на све сељачке 
захтеве.  Један  део  сељака  поверовао  је  краљевим обећањима,  напустио  Лондон  и 
упутио се кућама. Али су многи устаници, особито сиромаси, били незадовољни. Њима 
је била потребна земља и укидање сурових закона против радника. Ничега од свега 
тога није било у краљевим обећањима. Знатан део сељака, заједно с Ватом Тејлором и 
Џоном Булом, остао је у Лондону. Они су тражили да се поново састану с краљем. У то 
време  почела  је  градска  сиротиња  у  Лондону  да  се  разрачунава  са  својим 
понижаватељима  и  угњетачима.  У  почетку  се  народни  гнев  сручио  на  странце  — 
Фламанце  и  Италијане.  Фламанци  су  у  Лондону  били  углавном  из  редова  богатих 
сукнара који су се иселили за време догађаја у вези са Стогодишњим ратом. Они су у 
Енглеској  отварали  велика  предузећа  у  којима  су  експлоатисали  раднике  и  ситне 
мајсторе. Италијани су били углавном зеленаши. Али су насиља почела да захватају и 
енглеске трговце. Енглески богаташи су се уплашили и почели да купе оружане снаге 
против сељака-устаника и градске сиротиње.

Краљ је био приморан да се поново састане са сељацима. У одреду с којим се 
краљ састао у Смитфилду преовлаћивали су људи из Кента, који се од других источних 
грофовија  разликовао  по  томе  што  у  њему  готово  није  ни  било  кметова.  Али  је 
слободно сељаштво те грофовије јако патило од оскудице у земљи. Кентски одред је 
углавном заступао интересе сељачке сиротиње.

Смитфилдски захтеви знатно се разликују од мајлендских. Сељаци су тражили 
да  се  укину  сви  закони  сем  винчестерског  (тај  закон,  издат  за  време  Едварда  I, 
гарантовао  је  личну  и  имовинску  безбедност),  да  се  одузму  земље  епископима, 
манастирима и свештеницима и да се поделе парохијанима. Захтевали су да се укину 
све привилегије сениора и да се сталежи изједначе. Инсистирали су на томе да се 
сељацима врате  општинска  права  која  су  присвојили  сениори.  Међу  тим захтевима 
налази  се  и  укидање  кметовског  (феудалног)  права.  То  је  једина  тачка  у  којој  су 
поновили мајлендски програм.

Али, лондонска буржоазија и феудалци већ су се били припремили за отпор. У 
време краљевих преговора са сељацима лондонски претседник општине издајнички је 
убио  Вата  Тејлора.  Велики  оружани одред  састављен  од  ритера  и  богатих  грађана 
дојурио је краљу у помоћ. Сељаци, немајући више свога вођа, устезали су се да ступе у 
борбу.  Давали  су  им  свакојака  обећања,  обећавали  су  им  да  их  неће  гонити  због 
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учествовања у устанку и приволели их да се разиђу кућама.
Угушивање устанка. Сељаци су се разишли у убеђењу да су сви њихови захтеви 

прихваћени. Решили су да више неће кулучити и сматрали се слободним људима. Али у 
међувремену су по грофовијама била, у  име краља, разаслата наређења да се  сви 
ритери сакупе у Лондону. Ритерски одреди дали су се у потеру за сељацима, који су се 
делом већ били разишли кућама, и без муке их уништили. Одмах затим су послате 
краљевске  судије  у  све  устаничке  области  и  ови  су  се  свирепо  разрачунавали  са 
устаницима.  Мноштво сељака било је повешано.  По речима летописца,  широм целе 
земље  била  су  подигнута  вешала,  али  на  њима  није  било  довољно  места  за  све 
осуђене. Људи су у масама бежали из села куд су их очи водиле. На тргу у Лондону 
био је постављен пањ на коме су отсецали главе градској сиротињи која је учествовала 
у устанку.

Свирепа смртна казна стигла је вође устанка, међу њима и Џона Була. Краљ је 
разаслао наредбу да сељаци без поговора морају слушати сениоре и испуњавати све 
оне обавезе које су имали пре устанка.

Тако је угушен сељачки устанак. Он је био уперен против феудализма и тежио је 
да укине установу кметства. Сељаци су желели да постану слободни поседници земље 
и да вуку корист од трговине пољопривредним производима. Они су претрпели пораз. 
О  општим  узроцима  пораза  средњовековних  устанака  већ  је  говорено  у  вези  са 
Жакеријем (види гл. XIX).  Сељаци, расути по целој  земљи, везани за уске локалне 
интересе, нису умели да се уједине и да раде организовано. Велики део устаника није 
учествовао  у  походу  на  Лондон,  већ  се  ограничио само на  борбу  са  сениорима по 
својим грофовијама.  Сем тога,  већ  је  међу  самим сељаштвом почело раслојавање. 
Интереси богатих сељака и сиротиње нису се подударали. Стога ни у Лондону сељаци 
нису  дејствовали  заједно.  Један  је  део  напустио  Лондон  после  првог  састанка  с 
краљем, оставивши сиромахе на цедилу. Класна свест сељака још је била слаба. Они 
су  мрзели  феудалце,  а  исто  тако  и  краљевске  саветнике,  јер  су  их  сматрали 
узрочницима тешких пореза. Али су они веровали да ће се краљ за њих заузети и с 
поверењем  су  гледали  на  његова  лажљива  обећања.  Све  је  то  довело  до  слома 
сељачког устанка.

Ипак  је  устанак  Вата  Тејлора  задао  снажан  ударац  феудализму.  Феудални 
поседници сада су се бојали да сељаке терају на кулук и да им повећавају обавезе. 
Током XV века готово сви сељаци су преведени на новчане дажбине. Притом су многи 
од њих откупљивали слободу, тако да је крајем XV века у Енглеској остало врло мало 
кметова.

Село и град крајем XIV века. Онај  који би се откупио кметовске зависности 
постајао је лично слободан и, ако је хтео, могао је отићи од свог лорда. Али за своју 
деоницу  он  је  морао  да  испуњава  обавезе  према лорду.  Сада  преовлађује  новчана 
рента, али се ту и тамо сусреће и кулук и продуктна рента. Права сељака на раније 
кметовске деонице нису уживала заштиту краљевских судова. Као ни ранији кмет, није 
се ни држалац такве деонице могао жалити суду ако би лорд заузео његову земљу или 
му  повећао  обавезе.  Такве  сељаке,  потомке  ранијих  вилана,  називани  су 
копихолдерима,  или  држаоцима  на  основу  копије  (они  су  као  докуменат  о  поседу 
имали извод, или »копију«, из протокола месног суда).

Судови  праве  оштру  разлику  између  копихолдера  и  фрихолдера (слободних 
држалаца). Фрихолдери су били фактички сопственици своје земље и лорду су плаћали 
само  мале  новчане  износе.  Богати  фрихолдери  имали  су  право  да  учествују  на 
изборима за парламенат. Копихолдери су били лишени тог права.
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У  то  време  долази  до  велике  промене  у  енглеском  занатству  и  трговини. 
Почевши  од  XIV  века  у  Енглеској  постиже  велике  успехе  вунарска  производња. 
Занатлије  које  су  се  преселиле  из  Фландрије  отварале  су  у  Лондону  и  по  другим 
местима велике радионице, у  којима су израђивале фине тканине. Но још се више 
раширила израда небојених сељачких тканина. Оне су се много тражиле у Фландрији и 
у Фиренци. Тамо су куповали необојене енглеске тканине, па их бојили и прерађивали.

Производња  небојених  тканина  вршена  је  у  Енглеској  у  оквиру  домаће 
радиности.  Њом  се  углавном  бавила  сеоска  сиротиња.  Сељаци  —  кућне  занатлије 
радили  су  за  трговце,  који  су  код  њих  куповали  тканине.  Сељаци  су  ретко  имали 
новаца да купе вуну, и трговци-прекупци давали су им сировине на дуг. Услед тога 
кућне  занатлије  су  доспевале  у  пуну  зависност  од  трговаца.  Од  XIV  века  Енглеска 
извози све мање вуне; главни предмет извоза постаје небојена тканина.

До великих промена дошло је и у трговини. Раније су трговци из других земаља 
долазили у Енглеску по вуну. Сада су се у Енглеској почела стварати трговачка друштва 
за извоз тканина. Најчувеније међу њима било је друштво »трговаца-авантуриста« које 
је настало почетком XV века. У XV веку енглески трговачки бродови појавили су се у 
свим морима Западне Европе.

У  Енглеској  је  почело да  се  мења читаво друштвено уређење.  Прво место  у 
енглеској привреди почело је да добија гајење оваца, производња тканина и поморска 
трговина. Све је то рушило стари феудални поредак. У XIV и XV веку систем кметства 
брзо пропада, а на селу и у граду све се више шири најамни рад. У Енглеској почиње 
да се ствара  ново племство. То ново племство не личи на старо, феудално. Оно не 
живи толико од експлоатације зависног сељаштва колико од експлоатације најамног 
рада и продаје својих производа. Трговина, цене вуни и житу, ниска најамнина — то су 
питања која највише интересују ново племство. У редове тог новог племства продиру 
трговци, који су купили земљопосед, а исто тако и обогаћени кулаци. Новом племству 
била је потребна јака краљевска власт, која би могла да заштити интересе енглеске 
трговине и да чврсто држи у потчињености раднике.

Образовање енглеске нације. До XIV века још се не може говорити о једној 
енглеској нацији у смислу заједничког језика и културе. Аристократија се састојала од 
Нормандијаца  и  Француза.  Они  се  нису  стопили  са  Англо-Саксима,  говорили  су 
француски  и  по  својој  култури  били  су  ближи  Французима  него  Англо-Саксима. 
Освајачи  Енглеске  сами  су  себе  називали  »Францима«.  Летописи  још  дуго 
супротстављају  »Нормане«  »Англима«.  На  француском  или  латинском  вођена  је 
администрација краљевске курије, писани су закони, састављане хронике. Француска 
ритерска песма и роман служили су аристократији као разонода. Али, отприлике од XIV 
века победници и побеђени почињу да се стапају у једну нацију — енглеску.

Главну улогу у образовању енглеске нације играло је унутрашње уједињавање 
земље,  пораст  робне  производње  у  земљи,  трговачких  веза  и  јачање  државног 
јединства.  Главне  носиоце  нове  националне  културе  претстављају  буржоазија  и 
ритери. Те групе, више од свих других повезане с порастом робно-новчане привреде, 
тежиле  су  јачању  националног  јединства.  У  њиховој  средини  изграђује  се 
општеенглески књижевни језик. Он је формиран на бази англо-саске граматике под 
знатним  утицајем  француског  и  латинског  језика.  Буржоазија  и  ритери,  којима  је 
матерњи језик био англо-саски, узели су из језика више класе, књижевности и цркве 
много израза који су недостајали у народном језику. У XIV веку јавља се низ прозних 
писаца и песника који пишу на енглеском језику; свето писмо преведено је на енглески 
језик. У XIV веку пише на енглеском језику један од највећих песника Енглеске, Џофри 
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Чосер.
Чосер и Виклиф су претставници нове буржоаске културе. Сваки се од њих бори 

у својој области с феудалном идеологијом. Док је Виклиф положио основе буржоаској 
цркви,  Чосер је  био један од  родоначелника  буржоаског  реализма  у  књижевности. 
Обојица одражавају пораст националне свести младе енглеске буржоазије.

Енглески језик тек постепено потискује латински и француски језик из суда и 
парламента. До краја XV века парламентарни акти писани су на француском. Латински 
остаје језик цркве и науке. Али говорни језик свих класа друштва и језик књижевности 
постаје енглески.

Ново и старо племство. Ново племство се формира углавном у средини оног 
слоја који је раније означаван именом »ритерство«. Тај слој одавно, још од времена 
Хенриха II,  почиње да губи  свој  војнички карактер.  То су  земљопоседници,  сеоске 
газде.  Не  узимају  ови  сви  ритерску  титулу.  Обично  их  називају  »џентелменима« 
(племенитима);  скупно име за читав слој  средњих и малих поседника је  џентрија. 
Понекад  их  још  називају  »есквајерима«  или  »сквајерима«  (што  дословно  значи 
»штитоноша«); тако су називали лице које је имало право на ритерску титулу, али је 
још  није  добило.  Распадање  старих  феудалних  односа  и  рађање  нових, 
капиталистичких,  врши  се  најбрже  у  овој  средини.  Али  крајем  XIV  века  »ново 
племство« још није постало крупна политичка сила. »Барони«, феудални великаши, 
задржавају  руководећи  положај  у  животу  енглеске  државе.  Ми  шта  више  можемо 
говорити  о  »феудалној  реакцији«  у  политичком  животу  Енглеске,  реакцији  која  је 
почела  крајем  XIV  века.  Једновремено  с  постепеним  изумирањем  феудализма,  с 
порастом енглеске индустрије и занатства, изграђивањем новог племства политички 
живот  Енглеске  као  да  добија  црте  које  потсећају  на  XII  век,  на  епоху  Стевана  и 
Матилде. Бесконачни феудални ратови и размирице, борба за престо међу феудалним 
кликама — то су карактеристичне црте политичког живота Енглеске од краја XIV до 
краја XV века.

Самовоља феудалаца крајем XIV в. Феудални великаши окружују се великим 
пратњама најамника,  које  углавном врбују  међу  пропалим племством.  Они  добијају 
униформу (»ливреја«) с грбом барона — отуда назив тих војних пратњи »ливреје«. У 
Енглеској  почињу  да  господаре  групе  феудалаца,  међусобно  повезане  родбинским 
везама — читави феудални кланови. Велике феудалце окружују мали рођаци и суседи 
који  од  њих  зависе.  Феудалац  са  својим  »ливрејом«,  са  својим  сродницима  и 
клијентима,  не  боји  се  ни  краља,  ни  његових  судова  ни  чиновника.  Он напада  на 
суседе,  заузима  њихову  земљу,  а  његова  пратња  понекад  пљачка  на  друмовима  и 
упушта се у праве битке с властима и с државном војском. Избори за парламенат врше 
се  под  непосредним  притиском  тих  банди  које  гласају  по  наређењу  свог  лорда  и 
утерују страх у кости свим осталим бирачима. Доњи дом доспева у руке баронских 
експонената. Барони су долазили у парламенат с наоружаним пратњама. Када је било 
забрањено да се у парламенат уноси оружје, они су долазили с тојагама. Парламенат је 
1426 г. добио назив »батински парламенат«. Када су забрањене тојаге, они су крили 
под плаштевима камење и оловне тегове.

Ово  васкрсавање  феудалне  анархије  стоји  у  вези  са  опадањем  феудалне 
привреде.  У  то  време  када  се  ново  племство  прилагођавало  новим  условима 
производње  и  све  више  пребацивало  на  колосек  капиталистичке  експлоатације, 
привреда  крупних  феудалаца,  који  су  живели  првенствено  од  феудалне  ренте, 
преживљавала  је  оштру  кризу.  Покушај  феудалаца  да  повећају  феудалну  ренту  и 
нарочито кулук није био крунисан успехом. Он је крајње озлоједио сељаке и био један 
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од узрока који су изазвали устанак 1381 г. Без обзира на то што је устанак био угушен, 
на  њега  је  дуго  сачувана  успомена,  и  лордови  се  нису  усуђивали  да  понове  своје 
покушаје. У већини случајева они престају да воде своје властелинско газдинство и 
дају властелинску земљу у аренду. Арендатори властелинске земље били су углавном 
обогаћени сељаци. Ликвидација властелинског газдинства дала је знатан потстицај за 
раслојавање сељака и пораст богатог горњег слоја у њему. Али у исто време она је 
имала и врло важних последица за феудалце.

Ликвидирајући своје властелинско газдинство, феудалац је губио сваку везу с 
тржиштем  и  није  имао  могућности  да  из  трговине  извлачи  профит.  У  исто  време 
сељачке ренте су биле фиксиране. Феудалац се претвара у простог уживаоца ренте, 
али  су  на  том  путу  његове  могућности  биле  веома  ограничене.  И  зато  феудалац 
усмерава  своје  жеље  у  правцу  паразитске  експлоатације  државног  апарата  као 
средства за повећање својих прихода. Главни задатак феудалних клика постаје борба 
за власт, борба за стицање краљевске круне или утицаја на краљевском двору како би 
се пљачкала државна каса. Други извор прихода постаје војничка пљачка, ратни плен 
па  чак  и  једноставно  пљачкање  на  друмовима.  У  епохи  општег  успона  привредног 
живота Енглеске феудалци су се опет претворили у опасне пљачкаше, подивљали су и 
својом крвавом борбом за плен наносили огромну штету интересима оних класа које 
сада све више избијају у први ред у привредном животу земље.

Ланкастерска династија. 1399 г., на иницијативу барона са севера, Ричард II је 
био  збачен.  Барони  су  притом  искористили  крајњу  озлојеђеност  разних  слојева 
енглеског  друштва,  изазвану  рђавом  владавином  Ричарда  II.  Они  су  на  краљевски 
престо поставили Хенриха Ланкастера под именом Хенриха IV.

Стогодишњи рат с Француском стишао се од времена Ричарда II. Ратне операције 
обновљене  су  с  новом  снагом  за  време  другог  краља  из  ланкастерске  династије, 
Хенриха V (1413—1422 г.). Газдовање феудалаца, тешки порези, гоњења јеретика, као 
средство угушивања антифеудалних покрета, довели су на почетку владе Хенриха V до 
дубоких народних немира који су захватили читаву земљу.

Да би одвратио пажњу народа од унутрашњих нереда, добио оправдани изговор 
за нове финансиске захтеве и задовољио феудалце који су били жељни рата и плена, 
Хенрих је пожурио да обнови рат с Француском. Околности су за то биле повољне. 
Борба бургундаца и армањака достигла је крајњу жестину; бургундски војвода ступио 
је у савез са Енглезима. Хенрих V показао је сјајне војничке способности. 1415 г. он се 
искрцао у Француској и с малим снагама потукао Французе код Азенкура. Ускоро је 
завладао читавим севером Француске и заузео Париз (види гл. XX). У јеку својих успеха 
Хенрих се изненада разболео и умро (1422 г.).

Хенрих VI. Круна је припала његовом сину Хенриху VI (1422—1461 г.), који у то 
време  није  имао  ни  годину  дана.  Око  престола  је  заметнута  борба  најкрупнијих 
феудалаца  Енглеске  за  утицај  и  власт.  Међутим,  сјајно  започети  рат  у  Француској 
узимао је за Енглезе све гори обрт. Страшна пустошења којима су Енглези изложили 
несрећну земљу изазвала су општи револт против освајача. Племство, буржоазија и 
сељаштво збили су се око краља Карла VII. Бургундски војвода, који је својим савезом 
толико олакшао Енглезима њихове прве успехе, раскинуо је савез са Енглеском због 
енглеских покушаја да заузму Низоземску и ступио у савез с Карлом VII. Енглези су 
трпели неуспех за неуспехом. Борба феудалних клика на двору још је више погоршала 
ствар. Енглези су мало помало изгубили све што су освојили у Француској. По свршетку 
Стогодишњег рата (1453 г.) остао им је у рукама једино Кале.

Док су ратни успеси Хенриха V привремено задржавали народно незадовољство, 
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безобзирно  господарење  феудалаца,  прекомерно  повишавање  пореза,  пљачкање 
државне касе и срамни неуспеси у Француској за време његовог наследника изазивали 
су све веће роптање. Ритери, буржоазија и горњи слој сељака желели су јаку власт 
која би учинила крај феудалној анархији.

Насупрот ланкастерској династији, за чије су владавине безобзирно господарили 
феудалци, ритери и грађани почели су да подржавају претставнике јоршке династије, 
крупне земљопоседнике у Енглеској. Далеки рођак краљевског рода војвода Ричард 
Јоршки  био  је  популаран  као  способан  војсковођа,  који  је  једно  време  поправио 
положај  Енглеза у Француској.  Широки енглески кругови објашњавали су  све војне 
неуспехе његовим опозивањем, до кога је дошло због интрига његових противника на 
двору. Опште незадовољство довело је до устанка који је захватио југ Енглеске. Центар 
устанка постала је грофовија Кент.

Устанак Џека Кеда. Устанак,  коме је стао на  чело Џек Кед,  искусан војник, 
добио је организован карактер. Парохије су слале оружане одреде; у неким местима 
власти  су  скупљале  народну  војску  формалним  наредбама.  Основну  масу  устаника 
чинили су сељаци, али им се придружило и много ритера. Међу њиховим присталицама 
било је и неколико барона. На челу армије од 20 хиљада људи Џек Кед је кренуо на 
Лондон. Кед је имао манифест који је садржавао низ тужби и захтева. Кедов манифест 
протестовао  је  против  тешких  пореза  и  глоба,  против  изнуђивања  од  стране 
краљевских чиновника, особито при убирању пореза, против незаконитог притиска на 
изборе и низа других злоупотреба, а исто тако и против неуспешног вођења рата у 
Француској. Манифест је тражио да се уклоне сва та зла, да се краљу врате краљевски 
поседи које су разнели феудалци, да се уклоне рђави саветници и да се  на  власт 
позове војвода јоршки. Све су то били политички захтеви. Само је један захтев имао 
социјални карактер — захтев да се укине »радничко законодавство«. Преовлађивање 
политичких захтева и њихов умерени карактер показују да је руководећу улогу на том 
стадију  покрета узео горњи друштвени слој  устаника,  ритери,  који  су настојали да 
истакну програм у коме би се на неки начин могли сложити сви друштвени слојеви који 
су учествовали у устанку. Основна маса сељака и нарочито сељачки горњи слој могли 
су се у прво време задовољити тим програмом, јер се феудална експлоатација није 
појављивала  у  то  време  толико  у  облику  непосредног  повећавања  феудалне  ренте 
колико у  облику  искоришћавања државног  пореског апарата  да  би  феудалне  клике 
опљачкале народ. Зато је политичка реформа била најважнија и за сељаштво. Устанак 
уперен против крупних феудалаца имао је у почетку знатног успеха. Владине војне 
снаге показале су се несигурне; устаници су стигли до престонице која им је отворила 
капије.  Џек  Кед  је  предао  суду  и  погубљењу  у  народу  најомраженије  краљевске 
саветнике  које  су  успели  да  ухвате  у  Лондону.  Али,  споразум  с  лондонском 
буржоазијом није  трајао  дуго.  Као и у  време Вата  Тејлора,  лондонска је сиротиња 
устала против својих угњетача и заједно са сељацима почела да пљачка куће и радње 
богатих  трговаца  и  градских  власти.  Тада  се  лондонска  буржоазија,  на  челу  с 
претседником  општине,  латила  оружја  и  уз  помоћ  тауерског  гарнизона  потисла 
устанике из града. Кедов покушај да се силом врати у Лондон није успео; устаници су 
неодлучно  стајали  пред  престоницом.  Тада  су  кентербериски  архиепископ  и  други 
црквени прелати иступили као посредници. У име краља и његовог већа обећали су 
устаницима пуну амнестију ако се одмах разиђу. Кед, видећи да се његове присталице 
колебају, распустио је своје одреде, после чега је влада одмах укинула амнестију. Кед 
је био ухваћен и погубљен, а по читавом Кенту су била подигнута вешала. Појединачни 
покушаји устанка у другим грофовијама брзо су били угушени.
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Рат Црвене и Беле руже. Пораз Кедовог устанка и класни сукоби који су настали 
у  време  тог  устанка  приморали  су  буржоазију  и  ново  племство  да  напусте  наду  у 
широки народни покрет, као у средство борбе против владавине феудалаца. Сада они 
полажу све своје наде у јоршког војводу и промену династије. Војвода се поред тога 
ослањао на феудалце који су с њим били у родбинским везама као и на феудалне 
групе које су биле потиснуте с власти и утицаја на двору. Обе стране почеле су се 
припремати  за  оружани  сукоб.  1455  г.  дошло  је  до  прве  битке  између  присталица 
јоршке династије и феудалаца који су држали у својим рукама власт под Хенрихом VI 
Ланкастером. То је био почетак дугог грађанског рата, који је у историји добио назив 
»рата Црвене и Беле руже«: у грбу Ланкастера била је црвена, а у грбу Јорка — бела 
ружа.  Земља  се  поделила  на  присталице  црвене  и  присталице  беле  руже.  Уз 
Ланкастере је стала већина крупних феудалаца, нарочито феудалци севера који су се 
навикли на политичку самосталност и који су имали велике оружане снаге. Уз Јорке је 
био један део  крупних  феудалаца  економски  развијенијег  југа,  а  исто  тако већина 
»новог  племства«  и  буржоазије  који  су  тежили  завођењу  јаке  краљевске  власти. 
Уосталом, за многе феудалце тај је рат био само изговор за пљачку, разбојништво и 
јачање  своје  политичке  самосталности.  Они  су  прелазили  с  једне  стране  на  другу 
према томе каква им се где корист указивала, према личним везама или завадама. Крај 
Стогодишњег рата ојачао је војне одреде феудалаца попуњаване најамницима који су 
остали без посла. Рат двеју ружа било је време највећег пировања феудалне својевоље 
и безакоња.

Војвода Ричард Јоршки изгубио је главу после пораза код Векфилда. На чело 
јоркиста  стао  је  његов.  син  Едвард,  деветнаестогодишњи  младић,  који  је  показао 
способности изванредног војсковође. 1461 г. он је заузео Лондон. Лордови који су били 
с њим прогласили су га за краља, а грађани су с радошћу подржавали тај избор. Уз 
помоћ ритера и  богатог  сељаштва на  југу  Енглеске  Едвард је  нанео одлучан пораз 
присталицама Ланкастера, завршивши га страшним покољем побеђених. Едвард је био 
крунисан у Вестминстеру.

Династија  Јорка. Ступањем на  престо Едварда  IV  (1461—1483)  рат  ружа није 
завршен.  Ратне  акције  су  обновљене.  Ланкастери  су  претрпели  нов  пораз,  многи 
барони-ланкастерци су погинули на губилишту, а њихова имања била конфискована. 
Али, Едвард није имао поверења ни у бароне-јоркисте и настојао је да створи нову 
аристократију, привлачећи к себи људе из редова средњих ритера и делећи им титуле 
и поседе.

Друга половина владе Едварда IV протекла је без нових феудалних метежа. Али 
моћ феудалаца још ни издалека није била скршена. Едвард IV неповерљиво се односио 
према  парламенту,  јер  су  се  избори  за  парламенат  још  налазили  под  утицајем 
феудалне аристократије.  Он је настојао да по могућности прође без парламента, и 
нарочито није хтео да од њега зависи у финансиском погледу. Он је више волео да 
прибегава  »добровољним  поклонима«,  такозваним  »беневоленцијама«.  Њихова 
добровољност била је врло сумњива, али богата буржоазија није одбијала краља, јер 
јој  је  чврста  власт  гарантовала  да  се  неће  вратити  феудална  анархија.  Едвард  је 
прибегао и принудним зајмовима. У краљевим рукама налазио се важан извор прихода 
— земља конфискована од феудалаца.  Сем тога,  он је приморао парламенат да му 
изгласа  доживотно  право  на  убирање  царина.  Краљ се  није  устручавао  ни  да  сам 
учествује у трговачким пословима. Краљевски бродови возили су калај, вуну и платно у 
луке Средоземног Мора.  1475 г.  Едвард је  напао Француску,  али се  Луј  XI  откупио 
једнократном сумом и годишњом пензијом енглеском краљу. Сем тога, Едвард се бавио 
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и кварењем новца, што су енглески краљеви дотада избегавали. Све је то стављало на 
расположење  Едварду  знатна  средства,  чинило  излишним  сазивање  парламента  и 
ослобађало  краљу руке  у  питањима  управе  и  законодавства.  Влада  Едварда  IV  већ 
припрема еру енглеског апсолутизма.

После смрти Едварда IV на престо је ступио његов дванаестогодишњи син Едвард 
V. Његов регент или »протектор« постао је његов ујак Ричард Глостерски. Ричард је 
затворио у Тауер малолетног краља заједно с његовим братом и себе прогласио за 
краља под именом Ричарда III. Деца су ускоро по наређењу ујака била убијена. Барони 
су искористили овај дворски преврат за нови устанак. Они су истакли свог кандидата за 
престо  —  Хенриха  Тјудора,  наследника  Ланкастерске  куће.  Уз  њега  су  били  и 
ланкастерци и многи јоркистички барони, незадовољни строгом политиком Ричарда III. 
22  августа  1485  г.  дошло  је  до  одлучне  битке  код  Босворта  између  Ричардове  и 
Хенрихове  војске,  а  она  се  завршила  потпуним  краљевим  поразом  и  његовом 
погибијом. За краља Енглеске био је проглашен Хенрих Тјудор. Он се ускоро оженио 
кћерком Едварда IV, Јелисаветом, наследницом јоршке куће. У свом грбу сјединио је 
црвену и белу ружу.

Хенриха Тјудора, оснивача нове династије Тјудора, довели су на престо барони 
ланкастерске  и  делом  јоршке  странке.  Али  је  он  наставио  политику  коју  је  водио 
Едвард IV — политику доследне борбе с политичком самосталношћу барона и јачања 
краљевске власти. Њему је било утолико лакше да спроводи ту политику што је рат 
ружа упропастио знатан део феудалне аристократије и подрио њену економску моћ.

Економски развитак Енглеске у XV веку. Без обзира на све политичке раздоре и 
ратне  неуспехе,  економски  развитак  Енглеске  у  XV  веку  ишао  је  брзим  корацима 
напред. Разуме се, феудални нереди тешко су се одразили на народној привреди, а 
ратни неуспеси неповољно су утицали на енглеско занатство и трговину. Ипак у XV веку 
запажамо у Енглеској општи пораст производних снага и дубоки друштвени преображај.

У пољопривреди у другој половини XV века готово ишчезава кулук. Копихолдер 
плаћа  новчану  ренту.  Ритер  и  сељак-кулак  воде  своје  газдинство  помоћу  најамних 
радника.  Диференцијација  сељаштва  и  одвајање  сеоског  лумпенпролетаријата  тече 
брзим темпом. .

У XV в.  аренда у пољопривреди почиње да игра све већу улогу. Ликвидација 
домена  на  земљи крупних феудалаца  створила  је  за  њу нарочито повољне услове. 
Друга  карактеристична  појава  на  енглеском  селу  постаје  прелажење  једног  дела 
обогаћених кулака,  који  су  накуповали  знатне  деонице  земље,  у  редове  племства. 
Често стичу земљу и трговци, зеленаши, занатлије тежећи не само да уносно уложе 
свој новац, већ да стекну и политички утицај који је био везан с поседовањем земље. 
Истребљењем феудалне аристократије у Рату двеју ружа појачано је стицање земље од 
стране буржоазије. Редови »новог племства« брзо расту у XV веку, особито у његовој 
другој  половини.  Продаја  и  куповина  земље  доводи  до  појаве  посредника  и  до 
шпекулације земљом. Цена земље скаче. Потрошивши знатне суме новца да би дошли 
до земље, нови земљопоседници настоје да из ње извуку што већи профит. Једна од 
препрека  томе  било  је  старо  феудално  сељаштво  —  копихолдери,  који  су  плаћали 
утврђене новчане ренте. »Ново племство« настоји да се ослободи сељака-копихолдера, 
да  би  га  заменило  фармером  чија  се  аренда  могла  повећавати  према  уносности 
пољопривреде. Често се сељачке деонице претварају у широке пашњаке за овце. За 
време јоршке династије већ почиње процес »ограђивања«.

Племство  које  је  реорганизовало  своје  газдинство  на  новим  основама,  нови 
земљопоседници  и  горњи  слој  богатог  сељаштва  били  су  заинтересовани  за  јаку 
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краљевску власт.
До  крупне  промене  долази  у  области  занатства.  XIV  н  XV  век  били  су  доба 

преустројства  градских  еснафа.  Особито  у  XV  веку  видимо  оштро  раслојавање  у 
еснафу,  отежавање уласка  у  редове  мајстора,  претварање калфи у  сталне  најамне 
раднике.  Уједно  с  тим  почињу  да  настају  и  савези  калфи.  Низ  малих  еснафских 
мајстора фактички губи своју самосталност па је приморан да ради за крупне мајсторе 
и трговце. У градском се занатству све више заоштрава класна борба. Градска управа 
се затвара у узак круг, усретсређује у рукама еснафских врхова. У борби за обуздавање 
и потчињавање претпролетаријата још неојачалој градској буржоазији такође је била 
потребна подршка јаке централне власти.

Али главна линија развитка енглеског занатства текла је  мимо градова.  Нова 
форма занатске организације — мануфактура — изграђује се на селу. Град са својим 
еснафским ограничењима и монополима не претставља за њу повољну основицу. Маса 
сеоских  кућних  занатлија  све  се  више  потчињава  богатим  трговцима-
мануфактуристима. Ту се стварају  првобитни облици капиталистичке експлоатације, 
којој је била потребна енергична државна подршка.

За владе Едварда IV био је предузет низ мера да се пружи подршка енглеској 
вунарској производњи. Забрањује се извоз вуне, брзо се повећава извоз тканина. 1422 
г. трговци ханзе извезли су из Лондона 4.464 трубе (пече) сукна, а 1500 г. већ 21.289. 
Сем  тога,  и  енглески  трговци  почињу  да  извозе  тканине.  Напред  је  било  речи  о 
постанку  друштва  трговаца-авантуриста.  Енглеска  све  више  прелази  на  активну 
трговину,  на  освајање нових тржишта.  У XV веку ствара се код енглеских трговаца 
чврсто  убеђење  да  моћ  Енглеске  лежи  на  мору.  1436  г.  појавио  се  »Памфлет  о 
енглеској  политици«,  у  коме се  заступала мисао да је  сама природа предодредила 
Енглееку  за  поморску  трговину  и  господарење  морем;  моћ  Енглеске  и  енглеска 
трговина међусобно су повезани.

Настанак и стварање енглеске трговачке флоте пада у доба Едварда III. Већ тада 
је  био  издат  први  »Навигациони  акт« (1369  г.),  којим  се  наређивало  енглеским 
трговцима  да  се  за  превоз  своје  робе  служе  енглеским  а  не  страним  бродовима. 
Слични су закони издавани за време Едварда IV.

Енглеској  спољној  политици  сада  су  у  знатној  мери  давали  правац  интереси 
енглеске трговине. Јака централна власт, способна да води чврсту политику, била је 
потребна енглеском трговцу, који је освајао нова тржишта.

Тако је припреман нови период у енглеској историји — период апсолутизма, чије 
цветање пада у време династије Тјудора (1485—1603 г.).
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XXIV. НЕМАЧКА ОД XIII ДО XV ВЕКА. ОСВАЈАЊЕ И КОЛОНИЗАЦИЈА ЗЕМАЉА НА 
ИСТОКУ

Немачка  колонизација  полапских  и  балтичких  територија. XII  и  XIII  век 
претстављају  време  појачаног  немачког  освајачког  продирања  на  Исток,  у  земље 
Западних Словена, Летонаца, Естонаца, Пруса и Литванаца.

За немачка освајања земаља које леже источно од Немачке имали су интереса у 
првом реду кнежеви који су желели да стекну нове територије као изворе прихода. За 
њих су имали интереса и осиромашени ритери који су најпре похрлили у крсташке 
ратове, а после неуспеха на муслиманском Истоку тражили освајања и плена на истоку 
Европе;  ова  су  освајања,  даље,  условили интереси  немачке  цркве  која  је  ишла  за 
десетком, поседима и кметовима и која је у обраћању »пагана« видела врло уносно 
занимање. У освајањима су учествовали и градови, који су тежили да дођу до тржишта 
за набавку сировина за извоз. Најзад, на освојене територије кренула је и сељачка 
колонизација.

Немцима  је  пошло  за  руком  да  изврше  крупна  освајања  само  тамо  где  су 
наилазили  на  политички  слаба  и  неуједињена  племена.  Тамо  где  су  им  се 
супротстављали крупнији и компактнији политички савези, као у Пољској  и Чешкој, 
морали су да прибегавају »мирнијим« методима колонизације (види гл. XXVIII и XXIX).

Освајање  земаља  Бодрића  и  Љутића. Појачано  продирање  Немаца  међу 
Полапске Словене за време Хенриха I и Отона I заустављено је крајем X века. 983 г. 
дошло је до општег устанка Полапских Словена против немачког јарма. Уништена је 
насилно увођена  хришћанско-немачка  црква.  Бранећи  своју  независност  Словени су 
обновили  ранију  религију.  Почетком  XII  века  паганство  је  још  владало  и  међу 
Полапским  и  међу  Приморским  Словенима.  У  XII  веку  почели  су  нови  напади  на 
словенске земље. Иницијатори нових освајања нису били цареви, који су били заузети 
ратовима у Италији, већ поједини кнежеви. Међу њима био је на првом месту супарник 
Фридриха  Барбаросе  —  Хенрих  Лав,  војвода  Саксоније  и  Баварске.  Нешто  силом  а 
нешто лукавством Хенрих Лав је заузео већи део земље Бодрића и поставио јој на чело 
грофове који су на словенско становништво ударили тешке данке и црквене дажбине. 
На  земљу  отету  Словенима  пресељавали  су  колонисте  из  северонемачких  земаља. 
Хенрих Лав образовао је од великог дела бодрићке земље Мекленбуршко војводство; 
преостали  део  бодрићке  земље  био  је  подељен  немачким  грофовима.  По  тим 
грофовијама свуда је вршено насилно покрштавање и истребљивање Словена. У неким 
крајевима Словени су  потпуно  истребљивани.  На  њих су  приређиване  хајке  као на 
дивље звери,  вешали су их по дрвећу;  оне који  су остајали живи отеривали су  са 
земље, остављајући им једино реке и језера где су се могли бавити риболовом.

Отприлике  у  то  време  Немци  су  освојили  и  земљу  Љутића.  Албрехт  Медвед 
добио је од цара у лено Северну марку на левој обали Лабе према земљи Љутића. 
Вешто се уплићући у свађе љутићких кнежева, Албрехт је припојио својим поседима 
земљу Љутића. Хенрих Лав и Албрехт Медвед били су стално у непријатељству један с 
другим и непрекидно ратовали за освојене територије. Албрехтов син добио је замашан 
део поседа отетих Хенриху Лаву (види гл. XVII). Албрехтов син и унук припојили су још 
неколико области, међу њима и земљу Спревљана, где је настао град Берлин. Од тих 
земаља образована је Бранденбуршка грофовија.

Заједно с немачким кнежевима појавили су се у словенским земљама и ритери 
који су од кнежева добијали земљу, и пусту и насељену Словенима. Такве су поклоне 
добијали епископи и манастири. Беспоштедно истребљивање домаћег становништва, 
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које је имало систематски карактер, изазвало је потребу за новим насељеницима који 
би  плаћали  десетак  и  феудалну  ренту.  Немачки  феудалци,  и  духовни  и  световни, 
настојали су да на своју земљу привуку сељаке из северне Немачке, дајући им све 
могуће повластице.

Уређење немачких колониста. Обично врбовање насељеника узимао је на себе 
предузимач  кога  су  латински  називали  локатор,  а  немачки  шулц.  За  насељавање 
одређивано је ново место или опустело словенско село. Цела земља парцелисана је на 
довољно велике сељачке деонице, велике хуфе, двоструко веће од уобичајеног обима. 
Шулц је за своју услугу добијао велику деоницу, обично два три хуфа; свештеник је 
добијао два хуфа; сељаци — по један. Било је селâ мешовитог типа, где је било и 
немачких колониста и Словена, при чему је последњима одређивана најгора земља. 
Немачки колонисти, насељавајући словенске земље, уживали су извесне повластице. 
За неколико година. ослобађани су дажбина, доцније су морали давати релативно лаке 
дажбине у натури, а исто тако и у новцу, такозвани ценз. Сем тога, морали су плаћати 
десетак цркви. Колонисти су уживали самоуправу. Старешина је обично постајао шулц 
(сеоски кмет). Колонисти су бирали своје  шефене — претставнике општине, који су 
судили месном становништву. Али, немачки колонисти задржавали су своју слободу 
релативно  кратко.  Од  XIV  века,  а  негде  и  раније,  почиње  њихово  претварање  у 
кметове. Овде долази до процеса нове феудализације, која добија нарочито широке 
размере у XV и XVI веку. Ритери, који су добили доста земље у освојеним словенским 
кнежевинама, постепено потчињавају себи и немачко слободно сељаштво.

Германизација  Словена. Истребљивање  Словена,  њихово  потискивање  на 
најгору земљу и довођење на њихово место немачких колониста водили су постепеној 
германизацији земаља које су Немци освојили. Разбијени и неуједињени, немајући ни 
културних центара ни писмености,  Словени су  губили свој  језик и  националност.  У 
градовима (неки од њих постојали су још од раније у словенским земљама, а друге су 
основали Немци) немачки трговци и занатлије потпуно су потисли Словене. Словенима 
се забрањивало да улазе у еснафе, да се баве занатима и трговином. Забрањивано им 
је да живе у најбољим деловима градова, остављани су им само сиротињски квартови 
и предграђа. У немачким (или понемченим) градовима, као Либеку, Бранденбургу (бив. 
Бранибору),  Берлину,  Франкфурту  на  Одри,  они  су  могли  наћи  хлеба  само  као 
надничари  за  најгоре  послове.  Они  су  били  осуђени  на  сиромаштво  и  постепено 
изумирање.

Чак  и  у  оним  кнежевинама  у  којима  су  се  сачувале  словенске  кнежевске 
династије  и  словенска  аристократија,  врши  се  процес  германизације.  Словенски 
кнежеви орођивали су се с немачким, у њиховим дворцима купили су се досељеници 
из  Немачке,  који  су  добијали  земљишне  поклоне  и  улазили  у  склоп  домаће 
аристократије; она се поводи за њима и настоји да им подражава у језику и обичајима. 
Многи  словенски  кнежеви  и  аристократија  позивају,  по  примеру  Немаца,  немачке 
колонисте  на  пусту  земљу.  Али,  главни  германизатор  била  је  немачко-хришћанска 
црква,  која  је  добијала  огромне  пусте  територије  и  пресељавала  на  њих  немачке 
колонисте.

Колонизација  источног  Прибалтика. Готово  истовремено  с  тим  почела  је 
колонизација источног Прибалтика. Немачки су трговци одавно учествовали у трговини 
на Балтичком Мору. Пловили су до шведске обале, до источне обале Балтичког Мора и 
трговали с Новгородом и другим руским градовима. Овде је важан моменат оснивање 
Либека (1143 г.)  од стране саксонских војвода, првог  немачког града на Балтичком 
Мору. У другој половини XII века немачки трговци почели су да оснивају факторије у 

287



земљама Естонаца  и  Ливонаца.  Појавили су  се  и  немачки  мисионари,  настојећи  да 
шире  хришћанство  и  уводе  десетак  свим  средствима,  не  искључујући  насиља  и 
преваре. 1201 г. Немци су на ушћу Западне Двине основали град Ригу, који је постао 
најважнији центар немачке колонизације. Епископи из Риге залагали су се свим силама 
за  ширење хришћанства.  Папа  Иноћентије  III  активно им је  у  томе помагао,  јер  је 
покрштавање пагана значило за папе добијање нових извора прихода. Папа је почео да 
проповеда  крсташки  рат  против  Ливонаца.  Био  је  организован  специјални  духовно-
ритерски ред по примеру оних који су настали у Палестини за борбу с муслиманима — 
ред Мачоноша. Епископи и ред поделили су између себе освојене земље. У Прибалтик 
се стиче огромна количина сваковрсног ритерског олоша, жељног нових освајања и 
лаког  богаћења.  Ти  су  ритери  брзо  заузели  област  данашње  Летоније.  Почело  је 
насилно обраћање домаћег становништва у хришћанство, праћено крвавим догађајима. 
По обичају користили су се непријатељским односима међу појединим племенима, која 
нису умела да се уједине против заједничког непријатеља. Немци су настојали да једна 
племена нахушкају против других.

У источном Прибалтику, због удаљености од Немачке, немачка колонизација није 
била  праћена  ангажовањем  немачких  сељака-колониста.  Ту  није  било  привредне 
експлоатације освојених земаља, било је само пљачке. Тек од XIV века освајачи су 
почели да заводе феудалне поседе и да претварају покорено становништво у кметове. 
Стога је становништво источног Прибалтика сачувало свој језик, своје обичаје и начин 
живота, само делом покривен хришћанством, и није било изложено германизацији која 
је вршена у полапским областима и у Приморју. Готово у исто време када су Немци 
освајали земљу Ливонаца Данци су почели да освајају земљу Естонаца.

Тевтонски  ред  и  колонизација  Пруске. Друга  важна  област  немачке 
колонизације  у  Прибалтику била  је  земља Пруса,  који  су  живели источно од доње 
Висле. Овде је немачка колонизација била последица кратковидости пољских кнежева, 
који  су  у  борби  с  Прусима  позвали  Немце  у  помоћ.  На  тај  начин Пољаци  су  сами 
створили на својим границама опасног непријатеља. Исти Иноћентије III организовао је 
крсташке ратове против пагана-Пруса, који су припадали литавском племену. Ускоро се 
ту преселио Тевтонски ред, који нам је познат из историје Јерусалимске краљевине.

Сем тога, у земљу Пруса кренули су немачки грађани који су ту основали низ 
градова. И ту су кренули колонисти-сељаци. Пруси су пружали Немцима огорчен отпор, 
али  су  их  ипак  надмоћне  снаге  Тевтонског  реда  разбиле.  Они  који  су  се 
супротстављали немачком освајању били су потпуно истребљени. Поштедели су оне 
који  су  се  покорили,  али су  их претворили у кметове.  Издајнике који  су  помагали 
тевтонским  ритерима  увели  су  у  ритерско  звање  и  на  све  могуће  начине  их 
заштићивали.

Папе су стално проповедале нове крсташке ратове, који су позивали у Пруску, по 
речима  Маркса,  »нове  бујице  немачких  пљачкаша  и  колониста«.  Пруси  су  на 
угњетавање  одговарали  устанцима.  Дугогодишња  борба  завршила  се  покоравањем 
Пруса,  при чему  су  напредне области биле  претворене  у  пустош.  Од победоносног 
Тевтонског  реда  почели  су  да  траже  помоћ  ритери  из  реда  Мачоносаца,  који  су 
поразиле уједињене литавске и руске снаге. 1237 г. на посредовање папе ујединила су 
се оба реда. Њихови огромни поседи захватали су готово све источне и јужне обале 
Балтичког Мора. На тај начин овде је створена велика кнежевина Тевтонског реда. Ред 
је  тежио  да  прошири  своје  земље,  да  освоји  руске  кнежевине  које  су  се  с  њ  им 
граничиле на Истоку, као и земље Велике Кнежевине Литваније. Ту се водила жестока 
борба која је 1242 г. довела до сукоба између ритера Тевтонског реда и новгородског 
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кнеза  Александра  Невског.  То  чувено  »Ледено  разбојиште«  на  Чудском  Језеру 
завршено је страшним уништењем Немаца. Како каже Маркс, »ниткови су били коначно 
одбијени  од  руске  границе«.  У  току  следећих  векова  настављена  је  непрекидна 
жестока борба међу Литванцима и Немцима. 1346 г. ред је добио естонске земље, које 
су раније припадале Данској. Ред је раширио своје поседе и према западу, у област 
Приморја, заузео Данциг (1308) и тиме затворио Пољској излаз на Балтичко Море. Ред 
је почео ратове с Пољском, и у доба тих ратова паљени су пољски градови и села, 
вршени су покољи становништва. Ред је и даље вршио притисак на Пољску и Литванију 
током читавог  XIV  века.  Најзад,  Пољаци су  1410 г.  заједно с Литванцима и  Русима 
страховито  поразили  ред  код  Гринвалда,  и  ред  се  од  тог  пораза  више  није  могао 
опоравити. 1466 г. ред је био принуђен да призна вазалску зависност од Пољске (види 
гл. XXIX).

Аустрија. Поред немачког  продирања на  северо-исток,  у  област  полапских  и 
балтичких словенских, литванских и других племена видимо и другу колонизациону 
струју која се креће према дунавским земљама. Тај покрет је почео још у епохи Карла 
Великог, који је предузео поход против Авара и основао Источну марку на средњем 
Дунаву. Источну марку су затим опустошили Мађари, и земље око средњег Дунава дуго 
су биле пусте. Нову колонизацију тих области из Швапске, Баварске и јужних немачких 
војводстава ми видимо у X веку. Крајем X века ту се образује Аустриска марка. У XII 
веку та се марка већ назива аустриско војводство. Ширећи постепено своје поседе на 
југ, аустриске војводе сједињују суседне области — Штајерску, Корушку и Крањску. Те 
су земље чиниле клицу оне државе која је доцније добила назив Аустрија.

Поробљавање  Фриза. У  исто  време  када  су  освајане  земље  у  Прибалтику 
уништавани су слободни сељаци у самој Немачкој — у земљи Фриза.

У XIII веку земља Фриза била је један од малобројних кутова Немачке где се још 
задржало  слободно  сељаштво.  Фризи  су  се  делили  на  низ  самосталних  племена, 
међусобно  слабо  повезаних.  Од  XII  века  ритери  из  северне  Немачке  почели  су 
продирати  на  њихову  земљу и  градити  замкове.  Покушаји  да  се  потчине  слободни 
сељаци  фришког  племена  Штединга  наишли  су  на  енергичан  отпор.  Штединзи  су 
почетком XIII  века  истребили немачке  ритере  који  су  међу  њих  продрли а  њихове 
замкове уништили. Устали су и против феудалне цркве и протерали немачке попове. За 
то  су  их  бременски  архиепископ  и  његов  »племићки  олош«,  по  енергичном изразу 
Маркса,91 прогласили за јеретике. Бременски архиепископ и други суседни немачки 
феудалци повели су против њих крсташки рат, али су претрпели потпун пораз. Тада је 
папа Гргур IX наредио северонемачким архиепископима да свугде проповедају нови 
крсташки рат против Штединга. Штединзи су се мушки бранили. Али је на њих кренула 
огромна ритерска војска, која је неколико пута премашивала њихове снаге. Штединзи 
су били потучени, више од половине побијено их је у борби. Њихова земља припала је 
бременском архиепископу.

Положај сељака. Слободно се сељаштво одржавало само у неколико немачких 
области,  на  пример  у  Дитмаршену  (западни  Холштајн).  Али  се  положај  зависног 
сељаштва  у  другој  половини  XIII  века  окреће  на  боље.  Тај  су  преокрет  делом 
припремили  крсташки  ратови.  Крчење  нове  земље,  у  којој  су  многи  феудалци, 
нарочито  манастири,  видели  главни  пут  за  повећање  својих  прихода,  праћено  је 
давањем  нарочитих  повластица  новим  насељеницима,  без  обзира  да  ли  су  они 
досељеници или сопствени  кметови.  Разбијени  тип  феудалног  газдинства,  везан за 

91  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 278.
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крчење нове земље, чинио је систем кулука неподесним. У вези с тим запажа се општи 
прелаз с радне ренте на продуктну па и новчану ренту, што слаби повезаност сељака с 
властелинским газдинством. Многи су се сељаци ослободили кметовске зависности. 
Феудалци  су  често  ликвидирали  своје  властелинске  оранице  и  давали  земљу  под 
аренду.  Често  су  закупци  властелинске  земље били  бивше  старосте  властелинског 
поседа — мајери, као најбогатији међу сељацима. У немачком селу распрострањује се 
крупна аренда, која носи назив мајерска. У исто време одваја се и сељаштво с мало 
земље.  Оно  је  делом  налазило  излаза  у  колонизацији  источних  земаља.  Богато 
сељаштво извлачило је профит из трговине с градовима. Али, побољшање сељачког 
положаја  било  је  краткотрајно.  Од  друге  половине  XIV  века  почиње  нов  притисак 
феудалаца на сељаке.

»Међувлашће«. Од XII до XIV века знатно су проширене области које су Немци 
освојили.  Међутим,  у  самој  Немачкој  јача  самосталност  појединих  територија.  Сви 
покушаји  да  се  оне  уједине,  сви  покушали  да  ојача  царска  власт  ни  до  чега  нису 
довели.

Период такозваног међувлашћа, тј. двадесет година после изумирања династије 
Хоенштауфоваца  (1254  г.),  претставља  време  непрестаних  борби  између  појединих 
кнежевина, градова и ритера. У неким областима Немачке кнежевска је власт у то доба 
или готово ишчезла или јако ослабила, особито у Швапској и Франконији. Та ранија 
војводства распала су се на низ малих поседа. Сем тога, ту је било мноштво царских 
ритера, који су држали своје поседе добивши их непосредно од цара. Нарочито их је 
било  много  на  Рајни,  где  су  их  насељавали  Хоенштауфовци.  Са  опадањем  царске 
власти  царски  ритери  постали  су  независни.  То  је  био  најсвојевољнији  и 
најнедисциплинованији елеменат немачког друштва.

Неки  су  градови  покушавали  да  се  уједине,  да  би  се  удруженим  снагама 
заштитили од феудалних међусобица и пљачке. Педесетих година XIII века склопили су 
градови око Рајне савез, у који су ушли Мајнц, Келн, Вормс и низ других градова. 
Савезу су такође приступили Хамбург и Либек, најважнији трговачки центри северне 
Немачке, па и неколико кнежева. Али, међу члановима савеза није било слоге, и он се 
крајем шездесетих година XIII века распао.

Избор  Рудолфа  Хабзбуршког. 1273  г.  за  цара  је  био  изабран  Рудолф 
Хабзбуршки, један од другостепених кнежева у Немачкој. До тога времена на немачки 
престо бирани су крупни кнежеви. Саксонска и франконска династија, а исто тако и 
династија Хоенштауфоваца могле су се ослањати на велике поседе у Немачкој, док су 
се  хабзбуршки  поседи  сводили  на  релативно  мале  земље у  Алзасу  и  Швајцарској. 
Кнежеви су поставили на немачки престо хабзбуршке грофове управо због тога што су 
ови били слаби. Кнежеви су рачунали да Хабзбурзи неће бити у стању да учине ма и 
најмањи атак на њихову политичку самосталност.

Али је Рудолф показао да ни издалека није тако безопасан каквим су га сматрали 
кнежеви који су га изабрали. Он је схватио да је прошло време за велике подухвате 
политичког  карактера.  Сада  се  требало  постарати  не  толико  за  учвршћење  царске 
власти  уопште  колико  за  учвршћење поседа  своје  куће.  У  том  је  правцу  он  водио 
смишљену политику, настојећи да освоји што је могуће више земље. Његове освајачке 
замисли биле су усмерене на Аустриско војводство, које је у то доба било уједињено у 
једну државу с Чешком под Пшемислом II. Искористивши помоћ Мађара, а исто тако, и 
устанак  чешких  ритера,  који  су  били  незадовољни  Пшемислом  II,  он  му  је  отео 
Аустрију, Штајерску, Корушку и Крањску (види гл. XXVIII). Аустриско војводство сада је 
постало језгро хабзбуршких поседа.

290



За  време  владе  Рудолфа  Хабзбуршког  (1273—1291  г.)  феудална  анархија  у 
Немачкој  и  даље је  трајала.  Цар  је  имао врло слаб  утицај  на  унутрашње послове. 
Кнежеви су се, као и раније, борили један против другога. Поједини ритери, нарочито 
царски, чинили су насиља, пљачкали трговце, убирали царине од градова. Градови су 
морали да с њима ратују. Диже се низ сељачких устанака, особито на Рајни. У народу 
се  шири легенда о  »цару Фридриху«,  који  ће се  појавити,  стати на  чело народа  и 
казнити његове угњетаче. Вођи сељачких устанака често су узимали име Фридриха. 
Један од тих устанака,  под воћством Фридриха Дрвене Ципеле,  захватио је  велику 
територију.  Њему је  пришло и градско становништво,  које  је он ослободио тешких 
пореза,  убираних  од  Рудолфа  Хабзбуршког,  и  сељаци-Фризи,  које  су  угњетавали 
бременски архиепископ и  феудалци.  Фридрих Дрвена Ципела  прогласио је  себе  за 
цара. Рудолф је почео против њега ратне операције, заробио га и спалио (1285 г.). У 
борби  с  феудалном  самовољом  нови  је  цар  показао  много  мање  енергије  и  није 
постигао  битних  успеха.  Покушао  је  да  у  Немачкој  установи  »земаљски  мир«: 
појединим кнежевима се дозвољавало да ратују само под одређеним условима. Али ни 
ово, управо као ни покушаји да се смире нарочито својевољни ритери и да се уништи 
мноштво нових царинских препрека које су настале у време међувлашћа, није дало 
позитивних резултата. Власт се све више и више усретсређивала у рукама кнежева, и 
то углавном у рукама најмоћнијих кнежева, од којих почиње да се формира нарочита 
установа колегија  такозваних Kurfürsten  (»кнежева изборнша«).  Они узимају  у своје 
руке избор цара и одлучују о свим најважнијим пословима.

Поред  те  колегије  кнежева-изборника  и  надаље  су  се  састајали  рајхстази 
(сабори царства). На њих се сада поред кнежева појављују и претставници царских 
градова — додуше, само у извесним случајевима, када се поставља неко питање које се 
тиче њихових интереса. Али ни рајхстаг ни цар нису имали никаквог извршног апарата. 
Цар је имао ауторитета и силе уколико је и сам био један од кнежева. Цар није имао 
царске војске, сем своје личне, коју је држао као један од кнежева. У земљи није било 
заједничког законодавства, општег царског суда и заједничких царских финансија.

Но  у  појединим  кнежевинама  почињу  да  се  формирају  установе  које  делом 
потсећају  на  парламенат  или  државне  сталеже.  То  су  ландтаги,  сталешко 
претставништво племства,  свештенства и грађана,  које  сазива месни кнез углавном 
због  тога  да би добио новчану помоћ.  Немачки кнежеви су настојали да искористе 
борбу између градова и феудалаца на својим поседима како би потчинили себи сва три 
сталежа.

На  тај  начин,  у  овом  периоду  убрзава  се  распадање  царства  на  неколико 
самосталних области. Један од момената политичког распадања царства претставља 
образовање Швајцарског савеза.

Образовање Швајцарског савеза. У Алпима су Хабзбурговци имали поседе, које 
су настојали да прошире и учврсте. Ту се местимично одржало слободно сељаштво. У 
планинским долинама где није било широких пространстава погодних за земљорадњу, 
где је раштркано становништво живело углавном од сточарства, сами услови терена су 
погодовали  заштити  од  насиља  феудалаца  и  одржању  знатних  остатака  родовског 
уређења. У планинским долинама тешко је било да се прехрани становништво које је 
стално расло, а то је изазивало пресељавање које се претварало у сталну емиграцију. 
Ратоборно  становништво  Алпа  претстављало  је  одличну  пешадију,  која  се  доцније 
високо ценила у другим државама као најамничка војска.

Већ у XIII веку почели су сукоби до којих је дошло због тежњи Хабзбурговаца да 
учврсте своју власт над горштацима. Хабзбурговце је на то потстицао пораст робног 
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промета  између  Италије  и  Немачке  после  отварања Сентготхарског  Превоја.  Тај  се 
превој налазио у непосредној близини три кантона: Швица, Урија и Унтервалдена. Они 
су извлачили велике користи из тога што је преко њих пролазио пут за Сентготхард. 
Планинци су наплаћивали од трговаца царине и служили им као водичи. Хабзбурговци 
су већ четрдесетих година XIII века тежили да покоре те земље, пре свега Швиц. То је 
натерало Ури и Унтервалден да са Швицом склопе савез за одбрану своје независности. 
Борба се још више заоштрила крајем XIII  в. када су Хабзбурговци постали цареви и 
аустриске  војводе.  1291  г.  између  Швица,  Урија  и  Унтервалдена  био  је  склопљен 
»вечни« савез за борбу с Хабзбурговцима. Када су Хабзбурговци покушали да силом 
покоре кантоне, њихова је војска у битци код Моргартена (1315 г.) потпуно потукла 
војску Хабзбурговаца и на тај начин одбранила своју независност.

Пошто су ти кантони контролисали врло важан пут у Европи и имали велику војну 
силу,  у  Швајцарски  савез  (који  је  добио  свој  назив  по  Швицу)  почели  су  улазити 
градови Луцерн, Цирих и Берн, чија је привреда била повезана с тим трговачким путем 
и којима је била потребна војна заштита. Крајем XIV века већ је образован савез осам 
швајцарских  кантона.  У  низу  ратова,  делом  против  Хабзбурговаца,  делом  против 
бургундских  војвода,  они  су  успешно  бранили  своју  самосталност.  Стварање 
Швајцарског  савеза  показује  да  је  распадање  царства  далеко  одмакло.  Али  то 
распадање тече и даље.

Династија  Луксембурговаца. Јачање  Хабзбурговаца  изазвало  је  код  кнежева 
узнемиреност. Освајање Аустрије изазвало је код њих страх да би нови цареви могли 
доцније повести одлучну политику, уперену против самосталности кнежева. Стога се 
хабзбуршка династија задржала на престолу релативно кратко.

1308 г. сменила ју је династија грофова луксембуршких, другостепених кнежева, 
који су владали полуфранцуском кнежевином на западу царства. Луксембурговци су, 
слично Хабзбурговцима, искористили царско звање да у Немачкој учврсте свој положај 
као кнежеви. Хабзбурговци су престали да буду цареви, али им је остала Аустрија као 
наследна  област.  Луксембурговци  су  себи  створили  област  такве  врсте  у  Чешкој. 
Хенрих VII Луксембуршки (1308—1313 г.) браком свог сина Ивана с наследницом Чешке 
припојио је Чешку поседима Луксембурговаца.

Хенрик  VII  је  обновио  покушаје  немачких  царева  да  своју  власт  прошире  на 
Италију. Тај »варварин-простак«, како га назива Маркс,92 рачунао је да ће из Италије 
извући грдне паре. 1310 г.  кренуо је преко Алпа. Гибелини, који су стално трпели 
неуспехе  у  социјалној  борби,  северо-италијанских  градова,  поздравили  су  га  као 
спасиоца и »миротворца«. Та је расположења нарочито живо изразио Данте у својој 
политичкој расправи »О монархији«. Али су народне масе пружиле Хенриху VII жесток 
отпор, против њега је иступио и напуљски краљ. У јеку ратних операција Хенрих је 
умро, и рат се завршио неуспехом. »Никада још није било бесмисленијег рата од тог 
римског  похода!«  —  закључује  Маркс  излагање  о  њему  у  својим  »Хронолошким 
изводима«.93

Лудвиг Баварски. При избору новог цара изборни кнежеви су се поделили, и на 
престо су истовремено изабрани Фридрих Хабзбуршки и Лудвиг, војвода баварски (1314 
г.). Они су дуго водили борбу, која је упропашћавала земљу и исцрпљивала финансије 
оба претендента. Најзад је Лудвиг Баварски однео победу. Као и његови претходници, 
Лудвиг (1314—1347 г.) се на првом месту бринуо да повећа наследне поседе своје куће. 
Но и он је покушао да се умеша у ствари Италије. На тој бази сукобио се с папом 
92  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 8.
93  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 11.

292



Јованом XXII, који га је искључио из цркве. На Немачку је био бачен интердикт. Али то 
на Лудвига није оставило нарочити утисак. Тај лукави интригант сакупио је на свом 
двору све папине противнике, међу којима се нарочито истицао чувени италијански 
политички писац Марсилио Падовански У свом спису »Defensor pacis« (Заштитник мира) 
Марсилио је световну власт ставио изнад црквене, прогласио да папа мора зависити од 
цара и проповедао потпуну слободу религије и бирања свештенства. Лудвиг је успео да 
заузме Рим, да ступи у савез с римском аристократијом, која је била у непријатељству 
с папом. »Сенат и народ римски«, према старој формули, прогласили су Лудвига за 
цара, и он је ставио себи круну на главу. Одмах за тим цар је објавио да је Јован XXII 
збачен  и  именовао  новог  папу  (Николу  V).  Али  се  Немци  нису  одржали  у  Риму  и 
Италији. У народу су почели немири. Упркос страшним изнуђивањима, цар није имао 
довољно новца за плаћање најамничке војске, и био је приморан да напусти Рим (1328 
г.). После две године дошао је и царски папа у Авињон и предао се у руке Јована XXII. 
Покушај  да  се  у  Италији  обнови  политика  Хоенштауфоваца  завршен  је  срамним 
неуспехом.

Лудвигова  тежња  да  свим  средствима  прошири  поседе  баварске  куће 
(Вителсбаха)  довела  је  до  сукоба  с  кнежевима,  који  су  новог  краља  изабрали  из 
династије  Луксембурговаца  —  Карла  IV  (1346  г.).  Следеће  године  умро  је  Лудвиг 
Баварски.

Карло IV и Златна була. Карло IV (1346—1378 г.) био је не толико цар Светог 
Римског царства колико чешки краљ (о његовој делатности у Чешкој види гл. XXVIII). 
Он је у Немачкој само допринео продубљивању политичке распарчаности.

Карло  IV  био  је  приморан да  1356  г.  изда  Златну  булу,  »...  тај,  по  речима 
Маркса, устав немачког многовлашћа«.94 У том акту цар је признавао пуну политичку 
самосталност кнежева-изборника и одрицао се сваког  мешања у њихове унутрашње 
ствари.  Була  им  је  потврђивала  право  да  бирају  цареве.  Она  је  утврдила  састав 
колегије  кнежева-изборника,  у  коју  су  улазила  три  духовна  кнеза  —  архиепископи 
Келна,  Мајнца  и  Тријера,  и  четири  световна  —  чешки  краљ,  саксонски  војвода, 
бранденбуршки маркгроф и рајнски фалцграф. Избор цара вршио се простом већином 
гласова. Златна була легализовала је приватне ратове; само је било утврђено да вазал 
не сме ратовати против свог сениора.

Тенденција  Златне  буле  да  се  учврсти  самосталност  кнежева  огледа  се  и  у 
њеним  одредбама  које  се  тичу  градова.  Златна  була  забрањивала  је  савезе  међу 
градовима. Та тачка, која је штитила интересе кнежева, унета је због тежње немачких 
градова да играју самосталну политичку улогу, независно од кнежевске власти. Стари 
градови  западно  од  Лабе,  нови  градови  који  су  настали  у  процесу  колонизације 
словенских  земаља  и  земаља  Пруса  —  сви  они  почињу  да  истичу  своје  политичке 
захтеве и да међусобно склапају савезе да би се супротставили порасту кнежевске 
власти.

Северонемачка  Ханза. Највећи  савез  градова  била  је  северонемачка  Ханза. 
Тешко је одредити моменат када је Ханза настала. У почетку су то били споразуми 
између неколико градова и између група градова, а тек средином XIV века Ханза је 
обухватила готово све северонемачке градове који су се налазили на обали и, сем тога, 
читав низ градова који су лежали далеко од обале, али који су били везани за трговину 
на Северном и Балтичком Мору.  Хамбург,  Либек и  Бремен чинили су  језгро Ханзе. 
Затим су у њу ушли градови на Рајни (на пример Келн), Везеру, Одри и низ градова 

94  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 82.
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основаних у земљама које су Немци колонизовали, као, на пример, у Пруској — Данциг, 
Торун, Кенигсберг, на источним обалама Балтичког Мора — Рига, Ревал, Дорпат. Важну 
улогу  играо  је  град  Визби  на  острву  Готланду,  центар  трговине  с  јужном 
Скандинавијом, Калмар и неки низоземски градови. Ханза је имала контоаре у Брижу, 
Лондону, Новгороду, Бергену и у низу других градова. Ти контоари имали су посебну 
организацију. Они су претстављали велике квартове у којима су били концентрисани 
Ханзини домови и стоваришта. Били су ограђени кољем, а наоружане страже брижљиво 
су их чувале. У њих су била уведена строга правила којима су се потчињавали сви који 
су живели у дому Ханзе. Жене уопште нису пуштане у Ханзине домове.

Главни предмети Ханзине трговине били су производи балтичких земаља, Русије 
и Скандинавије — жито, крзна, коже, со, риба, маст, мед, восак, бакарна и гвоздена 
руда, дрво и сви шумски производи — смола, катран итд. У замену за те сировине 
ношена је роба западне производње — тканине, металне израђевине, вино, а исто тако 
— преко фландриских градова — роба коју су Низоземци добијали с југа — луксузни 
предмети и зачини, довожени са источних обала Средоземног Мора. Стални трговачки 
пут водио је од Брижа до Новгорода. Ханзина трговина захватала је Балтичко и Северно 
Море.  Сем  тога,  Ханзини  трговци  путовали  су  низ  западне  обале  Европе  до 
Гибралтарског Мореуза. На северу је трговина допирала до норвешке обале.

Може се узети да историја  Ханзе  као више или мање одређене организације 
почиње отприлике 1356 г. када су Ханзини градови сложно иступили у одбрану својих 
заједничких интереса. Те је године фландриски гроф погазио привилегије трговаца из 
Северне Немачке, а то је изазвало заједничку акцију читавог савеза, посебно трговачку 
блокаду Фландрије, која је приморала грофа да учини уступке. У то се време и појавио 
први  пут  термин  немачка  Ханза.  Чланови Ханзе  су  настојали  да потисну све друге 
трговце из трговине у областима у којима је радила Ханза. Ограничавали су трговачка 
права трговцима који би дошли у Ханзине градове. Страним трговцима се дозвољавало 
да тргују само у приморским градовима, не улазећи у унутрашњост земље. Притом је 
странцима дозвољаван боравак у приморским градовима највише три месеца.

Од друге половине XIV  в.  Ханзин савез  се  формира и  добија  своје  одређено 
устројство.  Основу устројства чине претставнички конгреси свих градова — чланова 
Ханзе.  Предмети  су  на  тим  конгресима  решавани  већином  гласова;  притом  су  они 
градови који би се нашли у мањини или они који нису послали претставнике на тај 
конгрес били дужни да се покоравају одлуци већине.

1367 г. Ханзин савез је поново морао да иступи у крупном политичком подухвату 
—  рату  против  Данске,  до  кога  је  дошло зато  што  је  Данска  покушала  да  подрије 
трговачки значај Ханзе. Конгрес 60 градова, који се те године састао у Келну, одлучио 
је да се Данској објави рат. На страни Ханзе иступили су и други непријатељи Данске 
(Шведска, Холштајн и Мекленбург). Савезничка флота Ханзиних градова блокирала је 
данске обале, и после заузимања Копенхагена Данска је морала да потпише сраман 
Штралзундски мир с  Ханзом (1370 г.).  По том миру потврђене су  све привилегије 
Ханзе; Ханза је добила неколико тврђава на југу Скандинавског Полуострва. За избор 
краља била је потребна сагласност Ханзе (види гл. XXVII).

После овога можемо говорити не само о трговачкој већ и о политичкој превласти 
Ханзе на Северном и Балтичком Мору. Ханза се сада појавила као велика политичка 
сила  која  је  своју  вољу  наметала  другим  државама.  Она  је  добила  врло  значајне 
трговачке повластице у Енглеској.

Ханза није имала чврстог политичког устројства. Није имала никакав заједнички 
стални  управни  орган,  није  имала  ни  заједничку  благајну.  Није  такође  било  ни 
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заједничке флоте; постојала је само флота појединих градова, и у случајевима када је 
било потребно да се испуни ма каква одлука Ханзе, остваривале су је снаге градова 
којима  би  се  то  специјално  наредило.  Међу  Ханзиним  градовима  било  је  сталног 
супарништва.  Главну  улогу  играли  су  велики  трговачки  градови,  који  су  били  у 
могућности да своју вољу намећу другим, мањим градовима. На тој бази избијали су 
сукоби у самој Ханзи. Интереси градова појединих области нису се увек поклапали, што 
је такође доводило до унутрашњих трвења.

Поред трговачких циљева Ханза је тежила остварењу и социјалних задатака. У 
градовима Ханзе власт је припадала патрицијату, горњем трговачком слоју. Занатлиска 
маса била је уклоњена од учешћа у градској управи. У градовима Ханзе, као и у другим 
градовима Европе у то доба, запажамо значајно социјално врење. У Либеку, Хамбургу, 
Ростоку и другим ханзиним градовима видимо како еснафи покушавају да се дограбе 
власти,  али  су  овде  еснафски  покрети  стално  трпели  неуспехе.  У  статут  Ханзиних 
градова  уноси  се  тачка,  којом  се  кажњава  искључењем  из  савеза  онај  град  који 
дозволи ма какву измену у постојећем политичком уређењу Ханзе. Велики статут Ханзе, 
издат  за  цео  савез,  поред  других  мера,  прописује  такође  и  мере  за  борбу  с 
револуционарним покретом у градовима.

Средином XV в. почиње опадање Ханзиног савеза. Ту су играли велику улогу и 
они социјални покрети о којима смо малочас говорили и економска поцепаност међу 
појединим деловима савеза,  али  је  ту  најбитније  —  конкуренција  других  земаља  у 
области  трговине.  У  то  се  време  уздиже  енглеска  трговина.  Раније  је  енглеска 
трговина имала пасиван карактер, и чланови Ханзе су говорили да купују од Енглеза 
лисицу за грош, а продају им лисичји реп за талир; али од XV в. енглески трговци 
почињу  да  се  појављују  са  својим  бродовима  по  свим  морима  Западне  Европе.  У 
порасту је и транзитна трговина Низоземаца. Та конкуренција постепено подрива значај 
Ханзиног савеза. Ханза се није ослањала на јаку државу. Потискују је оне земље које 
се изграђују у јаке политичке јединице. Крајем XV в. Московски владар Иван III заузео 
је  Новгород  и  протерао  из  њега  Ханзине  трговце.  Данска  је  поново  почела  да 
притискује Ханзу. Ханза коначно губи своју превласт када су откривени нови поморски 
путеви, који су повезали Европу с колонијалним земљама — Америком и Индијом.

Швапски и Рајнски савез. Ханзин савез није био једини савез немачких градова. 
У другој  половини XIV в.  настају градски савези у Западној  Немачкој.  Градови који 
леже на великом рајнском путу, као Мајн, Штрасбург, Улм, Шпајер, Вормс, не развијају 
само крупну трговину, већ у знатној мери и производњу вунених и ланених тканина и 
металургију.

У тим градовима избија жестока борба између патрицијата и еснафа. Видели смо 
да  освајање  власти  од  стране  еснафа  није  значило  да  на  власт  долази  градска 
демократија. То је била смена старе патрициске аристократије новом, трговачком и 
занатлиском  аристократијом,  која  је  водила  своју  класну  политику.  Положај 
демократских  маса  у  граду,  посебно  положај  занатлија,  нимало  се  није  поправио. 
Народна  маса  није  пуштана  на  власт  и  била  је  притиснута  порезима,  нарочито 
посредним. То је стварало тле за нове сукобе.

Градови, које су раздирали унутрашњи социјални сукоби, морали су у исто време 
водити борбу с  кнежевима који  су  тежили да их покоре.  Али,  градови су  имали и 
другог опасног непријатеља — ритере, особито царске ритере у југо-западној Немачкој, 
који  су  у  XIII  в.  коначно  постали  паразитска  класа  друштва.  Ти  ритери,  који  су 
непосредно  зависили  од  цара,  са  слабљењем  царске  власти  постали  су  потпуно 
самостални.  Њихова  војна  сила никоме више није  била  потребна,  пошто су  ратови 
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вођени уз помоћ најамника. Ритери се претварају у ситне грабљивце. Пошто њихова 
имања  постају  све  ситнија,  они  сиромаше  и  траже  себи  изворе  за  издржавање  и 
богаћење учествујући у бунама, ступајући у најам час код једног час код другог кнеза, 
или  се  једноставно  бавећи  пљачком.  Зато  су  били  најзахвалнији  објекти  градови. 
Ритери су пљачкали трговце подривајући градску трговину.

За  борбу  с  тим  непријатељима  градови  су  се  морали  уједињавати  у  савезе, 
Седамдесетих година XIV в. настао је  Савез швапских градова, коме су приступили и 
франконски градови. Тај савез је обухватио 89 градова. Нешто доцније ујединили су се 
градови око Рајне у заједничку организацију —  Рајнски савез. Ритерска анархија која 
није престајала, с једне стране, а с друге — борба против кнежева, против њихових 
покушаја  да  униште  самосталност  градова  — све  је  то  навело  та  два  савеза  да  се 
уједине (1381 г.).

Као одговор на уједињење градова дошло је уједињење ритера, уперено против 
градова. Та је борба ишла на руку кнежевима. Упркос томе што су градови успешно 
одбили напад ритера и почели да ликвидирају ритерску анархију у западној Немачкој, 
на крају крајева били су на добитку кнежеви, који су, умешавши се у борбу, потукли 
градски савез (1388 г.). Ханза му није притекла у помоћ. Њени су интереси били на 
северу,  и  она  је  била  потпуно  равнодушна  према ономе  што  се  дешава  у  осталим 
деловима царства.

Тај пример односа Ханзе према покрету западних градова претставља још један 
доказ економске распарчаности Немачке, отсуства економских и политичких веза међу 
појединим областима.

Царство крајем XIV и на почетку XV в. После Карла IV Луксембуршког, који је 
поседима луксембуршке куће припојио Бранденбург, престо је припао његовом сину 
Венцеславу, или Вацлаву, кога су кнежеви збацили1400 г. После њега био је изабран 
рајнски  фалцграф  Рупрехт;  овај  је  наумио  да  без  људства  и  новаца  предузме 
бесмислени  поход  на  Италију,  који  се  завршио  срамним  неуспехом.  После  његове 
смрти ступио је на престо млађи Вацлавов брат Сигисмунд (1411—1437 г.) за чије је 
владе  избио  »национално-чешки  сељачки  рат  верског  карактера  против  немачког 
племства и врховне власти немачког цара«95 (види гл. XXVIII).

1437  г.,  после  смрти  Сигисмунда,  царска  је  круна  опет  прешла  од 
Луксембурговаца Хабзбурговцима, у чијим је рукама остала све док није престало да 
постоји Свето Римско царство 1806 г. Дуготрајна влада слабог и глупог Фридриха III 
(1440—-1493 г.) значила је даље распадање царства, које је губило низ најважнијих 
области. У исто време тече процес његовог унутрашњег пропадања. Кнежеви уопште 
не воде рачуна о цару. Фридрих III и не покушава да обнови свој углед, пошто за то 
нема ни новаца ни војске. На крају своје владе Фридрих III остаје и без свога главног 
породичног поседа — Аустрије,  коју  је  заједно са Штајерском и Корушком освојила 
Угарска.

Крајем  XV  в.  биле  су  враћене  неке  изгубљене  области  царства.  Аустрија  је 
релативно кратко остала у саставу угарске државе.  Сукоби између претендената за 
угарски  престо  омогућили  су  Хабзбурговцима  да  поврате  Аустрију.  Сем  тога,  смрт 
бургундског  војводе  Карла  Смелог  у  борби  с  Лотаринжанима  и  Швајцарцима  код 
Нансија 1477 г.  довела је до распадања Бургундског војводства. Један део области 
бургундског војводе заузео је Луј XI, а други део — Низоземску и Франш Конте заједно 
с  руком  кћери  Карла  Смелог  Марије  Бургундске,  припао  је  сину  Фридриха  III 
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Максимилијану, који је 1493 г.  постао цар. На тај  начин, Низоземска се нашла под 
влашћу хабзбуршке куће.

Али ови успеси Хабзбурговаца нису могли надокнадити велике губитке које је 
царство претрпело. Током XV в. царство се политички распада и постаје уствари готово 
фикција. Цар је потпуно немоћан; рајхстази не чине ништа да би ујединили и учврстили 
царство; сваки кнез тежи само за тим да ојача своју кнежевину, уопште не мислећи на 
целину.

Поцепаност Немачке, специфичност њеног економског и политичког развитка, 
која је ишла у правцу јачања појединих кнежевина на рачун централне царске власти, 
објашњавају  њену  политичку  слабост.  У  то  доба  долази  до  крупних  промена  у 
социјалном  уређењу  Немачке,  особито  у  положају  сељаштва.  Ово  ће  питање  бити 
размотрено у следећем делу курса, у вези с предисторијом великог сељачког рата у 
Немачкој.
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XXV. ИТАЛИЈА И ПАПСТВО ОД XIII ДО XV ВЕКА

Најважније  италијанске  државе. После  пада  Хоенштауфоваца  Италија  је 
постала фактички независна од Светог Римског царства. Упркос честих нових похода, 
немачким царевима није пошло за руком да покоре Италију. Али је и Италија изашла из 
те борбе још више поцепана.

У Италији се  могу  одвојено разматрати три основна дела — јужни,  средњи и 
северни. Јужна Италија са Сицилијом претстављала је Краљевину Обеју Сицилија. 1268 
г.  она  је  од  Хоенштауфоваца  припала  брату  француског  краља  Луја  IX  —  Карлу 
Анжујском.

Већи део Средње Италије заузимала је папска област; западно од ње пружала се 
Тоскана, ранија Етрурија, која се делила на неколико градских република, од којих су 
биле најважније Фиренца, Пиза и Сијена. Северна Италија, чији већи део захвата слив 
реке Поа (такозвана Ломбардија), пружала је слику крајње политичке поцепаности. На 
северу Италије  налазиле су  се  две моћне трговачке републике — Млеци и Ђенова, 
богати  производни центар  Милано  и  низ  других  градова-држава  —  Верона,  Падова, 
Пјаченца,  Парма  и  др.  На  северо-западу  Италије  пружало  се  неколико  феудалних 
области — војводство Савоја и маркизати Монферат и Салуцо.

Јужна Италија. Долазак на власт Карла Анжујског обележен је потискивањем и 
делимичним истребљењем домаће аристократије. Освојене земље Карло је поделио 
својим  сарадницима.  У  име  праве  католичке  вере  Карло  је  уништио  арабљанске 
насеобине, на које се ослањао Фридрих II у свом војном систему. Били су повећани 
порези који су премашили систем дажбина и царина, уведен још у Фридрихово време. 
Остаци  градске  самоуправе  били  су  уништени.  То  је  имало  за  резултат  губитак 
Сицилије. 1282 г. избио је устанак, такозвано Сицилиско вечерње, на које су потстакла 
жестока изнуђивања и дрскост најамника Карла Анжујског. Устаници су побили готово 
сву окупациону војску на Сицилији -— око 4 хиљаде војника.

Сицилиски феудалци позвали су у помоћ против Карла арагонског краља Педра 
III,  који  се  умео  супротставити  покушају  Карла  да  врати  острво,  разбивши  двапут 
његову флоту.

Резултат  отцепљења  Сицилије  је  био  да  су  области  Карла  Анжујског  биле 
сведене само на јужни део полуострва; оне су од тог времена биле познате под именом 
Напуљске  Краљевине.  Газдовање  анжујске  династије  у  Јужној  Италији,  дуготрајни 
ратови  анжујских  краљева  са  арагонском  кућом  довели  су  до  опадања  економског 
живота земље и до знатног слабљења њеног политичког значаја. Краљеви анжујске 
династије морали су учинити низ уступака феудалцима. Ту је настао дуготрајан период 
феудалне реакције, повезан с најјачом експлоатацијом кметског сељаштва. Сељаци су 
бежали од својих господара у брда. Тамо се стварају читави одреди, који нападају на 
феудалце и градове. 1442 г. припала је Напуљска краљевина арагонској династији.

Папска област. Што се тиче Папске области, ту у XIV в.  видимо кулминацију 
феудалне  реакције.  По  градовима  Папске  области  феудалци  су  основали  неколико 
малих тиранија.  Папе  су  морале  да  воде  сталну  борбу  против  њихових  политичких 
претензија. Феудална свемоћ у Риму подржавана је тиме што су били слабо развијени 
занати  и  трговина,  што трговци  и  занатлије  нису  претстављали значајну  политичку 
силу. Феудалне породице, од којих су биле највеће Орсини и Колона, подизале су у 
Риму куће-тврђаве и стално ратовале по градским улицама. Папа Бонифације VIII (1294
—1303 г.) умео је да за неко време себи потчини феудалце. Он је у Риму завео неку 
врсту  тираније.  На  сва  важнија  места  поставио  је  своје  рођаке.  Али,  неуспех 

298



Бонифација у борби с француским краљем Филипом IV и преношење папске столице у 
Авињон довели су до новог јачања феудалаца.

Папе у Авињону. После пресељења папа у Авињон папство брзо губи политички 
углед који је добило у XIII в. Папе су се потчиниле политици француских краљева и 
нису више покушавале да обнове теократску политику Иноћентија III и Бонифација VIII. 
Али су зато тежиле да свим средствима учврсте своју власт над црквом и повећају 
своје приходе. Количина дажбина које свештенство уплаћује у корист папске курије 
брзо расте, раније се дажбине повећавају, а оне које су купљене од случаја до случаја 
постају сталне. Најважнија је међу њима била уплата за палиум (део одежде), коју су 
морали да плаћају сви архиепископи, сервиције — уплате епископа и опата кад ступају 
на дужност, анати — уплата годишњег прихода за потврђивање црквених бенефиција. 
Помоћу свих могућих трикова папе отстрањују свештенство од избора епископа и опата 
и узимају њихово постављање у своје руке, да би за то наплаћивали све нове и нове 
таксе. И судска власт папе постаје извор бескрајних такса.

Ма  да  се  крсташки ратови  више не  обнављају,  папе  и  даље купе  крсташки 
десетак, који се троши на различите потребе папске курије. У великом обиму продају 
се индулгенције.

За вођење финансија био је створен огроман бирократски апарат и у центру и у 
провинцијама.  Нарочити  »колектори«  имали  су  дужност  да  скупљају  суме  које  се 
уплаћују папи, да те суме шаљу у неколико централа и одатле папској курији. Курија се 
за  те  сврхе  користи  услугама  италијанских  банкара,  углавном  фирентинских,  који 
стичу  велике  профите  на  кредитирању  неуредних  платежника  и  на  преносним 
меницама.

Папски двор у Авињону добијао је из свих тих извора огромне суме, трошећи их 
на весели и раскошни живот, који је изазивао дубоко негодовање и у народним масама 
и међу штедљивим грађанима. Ништа мање негодовање није изазивао  непотизам — 
дељење уносних места и прихода у црквеној управи од стране папа својим рођацима.

Кола  ди  Ријенци. У  време  »авињонског  ропства«  папâ  феудалци  у  Папској 
области брзо су се осилили. Ударали су на становништво Рима и других градова Папске 
области тешке порезе и царине, пљачкали на друмовима. Занатлије и трговци у Риму 
покушавали су да збаце власт феудалаца. 1347 г. то им је пошло за руком, и у Риму је 
била установљена република, која,  уосталом, није  дуго трајала.  На чело јој  је  био 
постављен  Кола  ди  Ријенци,  хуманист  и  пријатељ  Петрарке  (види  гл.  XXXIII), 
инспирисан сновима о препороду некадашње величине Рима. Кола је био проглашен за 
народног трибуна. Он је организовао градску милицију, с чијом је помоћу успео да 
обузда феудалце и да их натера да се закуну на верност републици. Феудалци су били 
приморани да предају своје замкове и утврђене куће. Кола је средио порезе, укинуо 
тешке  царине,  које  су  кочиле  трговину.  Суровим  судским  пресудама  успео  је  да 
прекине с насиљем и разбојништвом феудалаца. Кола ди Ријенци је сањао о уједињењу 
целе Италије под воћством Рима и обратио се италијанским градовима с позивом на 
уједињење. Но то  је изазвало неповерење код градова који  су страховали за  своју 
независност.  Ријенци  је  изазвао  против  себе  папу,  који  је  у  периоду  делатности 
трибуна био лишен световне власти у Риму и у Папској области. Обновљена борба с 
феудалцима захтевала је велике расходе, и Ријенци је морао да прибегне повећавању 
пореза, које је у почетку смањио. То му је подрило популарност у широким масама 
римског становништва. Папа га је прогласио за бунтовника и искључио из цркве. Не 
налазећи  подршке  ни  међу  римским  становништвом  ни  у  италијанским  градовима, 
Ријенци је морао да бежи из Рима. Барони су се поново дочепали власти у Риму, и 
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обновљена је ранија анархија.
Кола  ди Ријенци  управио је  сада  све  своје  наде  у  цара,  који  је,  како му  се 

чинило, могао да учини крај анархији у Италији и да заведе социјалну правду. Он се са 
својим фантастичним плановима појавио пред Карла IV, али га је Карло предао Папи 
Клементу  VI,  који  га  је  бацио  у  тамницу.  Климентов  наследник  Иноћентије  VI, 
припремајући се да обнови папску власт у Папској  области, одлучио је да Колу ди 
Ријенци искористи за своје циљеве и послао га у Рим. Становништво, које је страдало 
од насиља феудалаца, одушевљено је примило Ријенција, и он је у Риму добио власт с 
титулом сенатора (1354 г.). Но борба с феудалцима захтевала је велика средства за 
издржавање најамничке војске. Ријенци је био приморан да повећа порезе, а  то је 
поново подигло против њега народне масе. Избио је устанак, у чијем су припремању 
учествовали и феудалци. У то време Кола ди Ријенци био је убијен. У Риму у Папској 
области опет су почели да се осиљавају феудалци.

»Велики расцеп«. У Риму и у читавој Папској области поново су загосподарили 
феудалци. Папе су с њима ступиле у дуготрајну борбу. 1377 г.Гргур XI је пренео папску 
резиденцију из Авињона натраг у Рим. Авињонско »ропство« је било завршено, али је 
готово одмах после тога почео такозвани  велики расцеп у католичкој цркви. 1378 г. 
умро је Гргур XI. На његово место претендовала су у исти мах двојица папа — Италијан 
Урбан  VI,  изабран  у  Риму,  и  Француз  Климент  VII,  изабран  у  Авињону.  Обојица  су 
искључила један другог  из цркве,  међусобно се  проклели и  назвали антихристима. 
Једне су државе признале Климента, а друге Урбана. Такво стање трајало је и после 
смрти обојице папа: током неколико година налазила су се на челу цркве двојица папа, 
који  су  се  борили  један  с  другим.  Да  би  се  учинио  крај  таквом  стању,  више 
свештенство је одлучило да сазове сабор, који би ликвидирао расцеп.

Сабор је био сазван у Пизи 1409 г., али ни он »није довео ни до каквог резултата, 
пошто су ти магарци изабрали још и трећег папу.«96 На тај начин, на челу католичке 
цркве  нашла  су  се  тројица  папа.  Више  свештенство  најважнијих  европских  земаља 
настојало је да се сазове нови сабор ради спасавања угледа католичке цркве. Сабор је 
цркви био потребан и ради борбе с »јеретичким« учењима, која су захватала градску 
буржоазију и народне масе, незадовољне свемоћу феудалне цркве, чији се морални 
престиж дубоко срозао. Јеретички покрет добио је нарочиту снагу у Чешкој. Прашки 
универзитет, на коме је проповедао велики чешки патриота Јан Хус, постао је центар 
антикатоличког покрета. (види гл. XXVIII).

Сабор у Констанци. Нови сабор био је сазван у Констанци (1414—1418 г.). На 
њему  је  присуствовало  преко  хиљаду  архиепископа,  епископа,  опата,  кардинала, 
монаха, професора теологије, кнежева и  легата. Присуствовао је и цар Сигисмунд. 
Пред сабором су стајала три питања: 1) обнова јединства цркве, 2) борба против јереси 
и  3)  реформа  цркве  — reformatio  generalis  ecclesiae  in  capite  et  in  membris.  Више 
свештенство настојало је, уосталом, да последње питање по могућности одбаци. Сабор 
је позвао на саслушање и осудио на ломачу Јана Хуса и његовог суборца Јеронима 
Прашког.  Затим  је  сабор  збацио  све  три  папе  и  на  њихово  место  изабрао  новог, 
Мартина  V.  Најзад,  сабор  је  смањио  папске  приходе  и  поставио  захтев  да  папа 
повремено сазива саборе, који су том приликом били проглашени за врховни орган 
цркве, орган који стоји изнад папе.

Сабор у Базелу. Папа  Мартин V избегавао  је  да  сазива  нове  саборе  који  би 
ограничили  папску  власт.  Али,  успеси  јереси,  победоносна  борба  чешких  хусита  с 

96  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 169.
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немачко-католичким »крсташким ратовима«, широка пропаганда међу радним масама 
Европе,  идеја  левог  крила  хусита,  које  је  тежило  коренитом  преуређењу  друштва 
(»грађанска  једнакост  а  делом чак  и  имовинска једнакост«97)  — све је  то  натерало 
католичко свештенство да сазове нов сабор у Базелу (1431—1447 г.). Базелски сабор, 
увиђајући да је директна борба с хуситством безуспешна, склопио је споразум с десним 
крилом  хусита,  такозваним  »каликстинцима«,  учинивши  им  неколико  уступака. 
Базелски сабор потврдио је одлуку сабора у Констанци да је сабор изнад папе и лишио 
папу низа прихода, које је он убирао од свештенства, ограничио је мешање папа у 
бирање епископа и наговестио неколико важнијих црквених реформи.

Фирентински сабор. Папа Евгеније IV (наследник Мартина V који је умро ускоро 
после отварања сабора) проклео је Базелски сабор и сазвао нов сабор у Ферари, који је 
ускоро пренесен у Фиренцу. Базелски концил је збацио Евгенија IV и изабрао новог 
папу — Феликса V. На тај начин, католичка је црква у исто време имала двојицу папа и 
два сабора.

Фирентински сабор, који је сазвао папа Евгеније IV, постигао је ефектан али у 
суштини  безначајан  успех,  прогласивши  1439  г.  унију  западне  и  источне  цркве  уз 
потчињавање ове последње папи. »Све то ’шарлатанство’ ишло је на руку Евгенију, оно 
је  изазвало  ликовање  хришћанске  Европе  и  донело  му  превагу  над  Базелским 
сабором«.98 Евгеније IV успео је да постигне да Базелски сабор буде распуштен и да се 
папа Феликс V одрекне папске столице. Спољашње јединство католичке цркве било је 
успостављено.  Али  сабори  нису  обновили  папство.  Папство  је,  као  и  раније, 
доживљавало  време  дубоког  опадања.  Папе  губе  сваки  ауторитет  и  упуштају  се  у 
ситнодржавну политику, повећавајући свим средствима своје поседе, богатећи своје 
рођаке, мешајући се у интриге ситних италијанских дворова.

Градови-државе у северној Италији. Највећу политичку поцепаност видимо у 
северној Италији и у Тоскани. Већина градова била је у међусобном непријатељству. 
Ниједан од њих није могао да постане центар, око кога би се окупили остали градови. 
Супарништво у спољној трговини доводило је до непрестаних сукоба међу њима. Поред 
тога вођена је стална борба око граница међу суседним градовима-државама. Неки 
велики  градови,  као,  на  пример,  Милано,  покушавали  су  да  покоре  друге,  мање 
градове. Ђенова је тежила да скрши моћ свог најважнијег трговачког конкурента — 
Пизе, и крајем XIII века постигла потпун пад њене поморске моћи. Између Ђенове и 
Млетака вођена је непрекидна борба за источна тржишта.

Ђенова. Већ је било речи о улози тих градова у крсташким ратовима који су 
подигли њихов трговачки значај као посредника између Истока и Запада. Особито су 
много добили Млеци после Четвртог крсташког рата. Успело им је да потисну своју 
супарницу Ђенову из Грчке и Сирије.

Али,  када  је  1261  г.  обновљено Византиско царство,  Ђеновљани су  за  помоћ 
пружену царству добили повластице које су раније уживали Млечани. Ђеновљански 
трговци били су ослобођени свих царина у византиским лукама. Добили су цариградска 
предграђа Перу и Галату, заузели низ упоришта на острвима, у Северној  Африци и 
Малој Азији. Ђенова је основала низ важних трговачких факторија на обалама Црног 
Мора.  На  првом  месту  била  је  Кафа  (данашња  Феодосија),  Балаклава  и  Солдаја 
(данашњи  Судак).  Те  ћеновљанске  факторије  постале  су  најважнији  центри 
ћеновљанске трговине. Преко Кафе и Солдаје вођена је трговина с Русијом, Ираном, 
Централном Азијом и Кином. Ђенова је постала крупна колонијална држава, разуме се, 
97  Маркс и Енгелс, Дела, т. VIII, стр. 130.
98  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 251.
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у  тадашњим  размерима.  Потиснути  од  Ђеновљана  са  својих  главних  трговачких 
позиција, Млеци су почели да траже нова упоришта за своју трговину и нашли их у 
Египту. Са египатским султаном склопљен је уговор, по коме су Млеци добили важне 
трговачке повластице у Александрији. Крајем XIII  в.  супарништво између Млетака и 
Ђенове текло је с превагом у корист Ђенове. 1298 г. Ђеновљани су уништили млетачку 
флоту код Крфа.

Ђеновљанска трговина била је  усретсрећена у  рукама  релативно малог круга 
трговачког  патрицијата,  коме  је  и  припадала  сва  добит  од  колонијалних  освајања 
Ђенове.  Око  те  добити  избијала  су  стална  сунарништва  и  вођена  је  борба  међу 
патрициским породицама. Превласт патрициске олигархије изазивала је незадовољство 
у  народним  масама.  Један  део  трговаца  који  је  био  потиснут  из  државне  управе 
искористио је то незадовољство и извршио 1339 г. државни преврат. Али, последица је 
била да је на чело управе стала нова олигархија, која се према народним масама није 
показала ништа бољом од раније. Из редова те нове олигархије биран је доживотни 
дужд и уз њега веће. Нове трговачке породице заузеле су места прогнаних, и њихова 
се политика није нимало разликовала од политике која је раније вођена. У XIV в. борба 
међу појединим трговачким породицама (које су се поделиле на гвелфе и гибелине) за 
власт у граду и за колонијалне профите довела је до слабљења Ђенове.  Млеци су 
постигли  одлучујућу  превагу  над  својом  супарницом;  1380  г.  млетачка  је  флота 
уништила ћеновљанску код Киође. После тога превласт у источном делу Средоземног 
Мора  припала  је  Млецима.  На  Криму  и  на  Кавказу  поред  ћеновљанских  факторија 
настале су и млетачке. Млетачка факторија Тана (у близини данашњег Азова) добила је 
готово исти значај који и Кафа.

Млеци. Млетачка трговина није се ограничила оквирима Средоземног и Црног 
Мора.  Млетачки  су  бродови  пролазили  кроз  Гибралтарски  Мореуз,  разносећи  јужну 
робу. Они су одржавали редовну линију до Брижа и ушћа Рајне. Млеци су развили и 
своје занатство, израду луксузних предмета, који су извожени у друге европске земље. 
Млетачке свилене тканине, стаклени предмети и оружје били су на великом гласу. 
Млечани су се обезбедили од иностране конкуренције строгом царинском политиком. 
Републици је велике користи доносио монопол соли.

Већ  у  XII  в.  сва  се  власт  у  Млецима  усретсредила  у  рукама  мале  затворене 
трговачко-патрициске групе. Улога општеградске скупштине потпуно опада. Најважнији 
политички орган постаје изборно  Велико веће,  састављено првобитно од 480 људи, 
чланова најутицајнијих патрициских породица. Поред њега створено је Мало веће или 
сињорија и  друге  установе  које  су  крајње  ограничиле  власт  изборног  доживотног 
дужда. У XIII в. бирање дужда коначно је прешло у руке патрицијата. Усретсређивање 
све власти у рукама патрициске олигархије било је крунисано реформом из 1297 г., 
такозваним затварањем Великог већа. Та се реформа састојала у томе што је право 
учествовања  у  том  главном  законодавном  органу  у  Млецима  било  подељено  само 
највећим  трговачким  породицама.  Доцније  су  те  породице  биле  унете  у  »Златну 
књигу«, која је садржавала списак лица, чији су преци седели у већу.

1310 г. учињен је покушај да се збаци олигархија. Учинили су га они трговачки 
елементи  који  су  били  уклоњени  од  учествовања  у  Великом  већу.  Та  се  завера 
завршила неуспехом, али је довела до низа даљих измена у управном систему Млетака.

Међу њима је било најважније стварање Већа десеторице. То је веће бирано на 
годину  дана  без  права  поновног  избора  за  идућу  годину.  Већу  десеторице  био  је 
поверен тајни надзор над свим органима управе, почевши од дужда и Великог већа. 
Тајни надзор задирао је у читав живот сваког грађанина у Млецима. Систем достава 
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постао  је  јако  раширен.  Веће  десеторице  тајно  је  проверавало  све  те  доставе  и 
доносило одлуке. Обрачунавање са осуђенима такође се вршило тајно.

Човеку који би постао подозрив Већу десеторице претила је или смрт од каме 
најмљеног убице или нестајање у страшним млетачким »оловним тамницама«; оне су 
добиле свој назив по оловним крововима који би се лети усијавали и причињавали 
неиздржљиве муке затвореницима. Обично су сужњи брзо умирали у тим тамницама. 
Средином XIV в. Веће десеторице постало је најважнији политички орган републике.

Млеци  су  имали  велику  територију  у  Италији  и  на  северозападним  обалама 
Балканског Полуострва. У XV в. владали су Вероном, Падовом, Брешом и Равеном.

Млеци који су морали да одржавају развијене везе са иностранством, да тргују 
по  читавој  Европи,  увели  су  пре  осталих  држава  у  Европи  стално  дипломатско 
претставништво. Крајем XV в. имали су своје посланике код свих важнијих европских 
владара. Ти су посланици слали својој  влади исцрпне извештаје, који претстављају 
драгоцен историски извор.

У Млецима и Ђенови учврстила се трговачка олигархија. У другим градовима-
државама  Италије  упорна  класна  борба  доводила  је  до  честих  промена  власти. 
Нарочито је у том погледу карактеристична историја најважнијег занатског центра у 
Италији — Фиренце.

Фиренца.  Банке. За  свој  успон  Фиренца  не  дугује,  као  Млеци  и  Ђенова, 
посредничкој трговини, већ занатству и банкарским половима.

Фиренца  је  још  у  XII  в.  обављала  зеленашке  операције,  учествујући  у 
финансиским  пословима  Папске  курије.  Фирентииски  банкари  појављивали  су  се  у 
Европи  као  процењивачи  и  убирачи  папских  прихода.  На  тај  начин,  зеленашки  је 
капитал порастао у Фиренци у тесној вези с папском столицом. У XIV в. тај је капитал 
био врло знатан. То се види из односа који. су у то време успостављени између неких 
фирентинских  фирми и  разних  европских  држава.  С  новцем чувених фирентинских 
банкарских кућа тог времена — Барди и Перуци — Едвард III је припремио Стогодишњи 
рат. 1346 г. Едвард III је објавио државно банкротство и одбио да тим фирмама, које су 
имале  своје  контоаре  у  Лондону,  исплати  за  оно време огромну  суму  — преко 1,3 
милиона  златних  флорина.  Ма  да  је  то  банкротство  знатно  уздрмало  финансиску 
привреду  Фиренце,  оно  ипак  није  подрило  значај  Фиренце  као  центра  банкарских 
послова.

Организација  занатства.  Али  нису  само  зеленашке  операције  створиле  моћ 
Фиренце. Фиренца је била крупан занатски центар у Италији. Овде се рано развија 
производња вунених а доцније и свилених тканина. Вунене тканине производиле су се 
у  Фиренци  углавном  од  увезене  енглеске  и  шпанске  вуне.  Сем  тога,  Фиренца  је 
куповала необрађене тканине, које су прерађиване у фирентинским мануфактурама, 
бојене и затим слате на сајмове Европе и Истока.

За  разлику  од  остале  Европе,  где  је  још  преовлађивала  ситна  еснафска 
производња,  фирентинско  занатство  у  XIII  и  XIV  в.  почиње  да  се  реорганизује  на 
капиталистичким принципима. У реорганизацији занатства играли су руководећу улогу 
такозвани старији еснафи. То су били савези крупних предузимача. Они су у великом 
обиму експлоатисали ситне мајсторе, који су радили код своје куће, али с материјалом 
који  би  добили  од  предузимача.  Притом  се  поред  експлоатације  ситних  мајстора 
запажа и окупљање великих маса радника под једним кровом. Видимо како се овде 
рађа  капиталистичка  мануфактура.  Карактеристично  је  то  да  експлоатисана  маса 
ситних мајстора и радника није била уједињена ни у какве еснафске организације. 
Напротив, старији су еснафи љубоморно пазили да они међусобно не ступе ни у какав 
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савез.  Испод »старијих еснафа«,  у  које  су  улазили банкари,  крупни предузимачи и 
трговци, претставници интелектуалских професија (лекари, апотекари, нотари) и који 
су чинили »угојени народ« (popolo grasso), налазили су се средњи и млађи еснафи од 
претставника различитих занатлиских професија, ковача, каменорезаца, обућара итд. 
познатих под именом »малог народа« (popolo minuto).

Најзад,  испод  свих  налазила  се  маса  неорганизованих  ситних  мајстора  и 
радника. Нарочито је био тежак положај радника-гребенара и дрндара вуне, које је 
експлоатисао ткачки еснаф. Ове су професије плаћане горе од свих осталих и сматране 
најнижима. Радници тих грана у Фиренци носили су надимак који је доцније постао 
чувен у Фиренци — чомпи.

Класна борба у Фиренци у XIII в. До средине XIII в. власт се у Фиренци налазила 
у рукама патрицијата —  грандâ или  магнатâ.  Патрицијат се у Фиренци састојао од 
ритера, који су живели у граду — по утврђеним кућама с кулама. Један део магната, 
који је учествовао у трговини и банкарству па се приближио трговцима и банкарима 
чинио је странку гвелфа. Чисто феудални део магната, који је живео од експлоатације 
сеоског  становништва,  био је  близак странци гибелина.  Између гвелфа и гибелина 
вођена је жестока борба, у којој  су они ступали у савез с гвелфима и гибелинима 
других градова и области у Италији. Та је борба подрила моћ магната.

У XIII в. водили су старији еснафи (»угојени народ«), ослањајући се на народну 
масу, упорну борбу с магнатима за власт. Притом су се користили сукобима између 
гвелфа и гибелина. »Угојени« су ушли у организацију гвелфа.

1293  г.  власт  је  магната  била  коначно  скршена.  Био  је  уведен  нов  устав, 
такозване »Одредбе правде« (Ordinamenti di Giustizia).

У  складу  са  »Одредбама« само су чланови еснафа уживали политичка права. 
Права еснафа нису била једнака. У врховни управни орган — такозвану сињорију — веће 
које се састојало од 9 чланова — 7 је бирано из редова старијих еснафа. А остали 
еснафи, далеко многобројнији, бирали су само два претставника. Што се тиче масе 
која није улазила у еснафе, она је уопште била лишена свих политичких права. Чување 
новог поретка било је поверено  гонфалонијеру (заставнику) правде. Он је био глава 
сињорије.  Њему  је  на  расположењу  стајала  војска  састављена  од  грађана.  Сем 
народних маса, политичких су права биле лишене и феудалне породице, магнати. Њих 
је обавезивало нарочито колективно јемство.  За  прекршај  који би учинио ма ко од 
аристократије,  морали  су  да  одговарају  сви  његови  сродници.  Све  могуће  глобе, 
уколико су наплаћиване од претставника магнатских породица, узимане су у повећаном 
размеру. Увођење у редове магната примењивано је као казнена мера.

Из новог устава корист су извукли само »угојени«. Већ после годину дана почели 
су  немири  међу  млађим  еснафима  и  градском  сиротињом.  Тим  су  се  немирима 
користили магнати да би обновили борбу против старијих еснафа. »Угојени« су морали 
чинити уступке магнатима, али су одлучно угушивали покрете народних маса.

Одлучујућу улогу у политичком животу Фиренце сада је почела да игра странка 
гвелфа у којој су се ујединили »угојени« — банкари, трговци, крупне занатлије — с 
једним делом магната. На чело гвелфске странке стало је 9 изабраних капетана, који 
су  имали  право  да  постављају  и  смењују  службена  лица.  Али,  у  самој  гвелфској 
странци није било јединства. Почели су сукоби између непомирљивих гвелфа (»црних 
гвелфа«) и оних група које су из страха од народних покрета тражиле да се приближе 
гибелинима!  (»бели  гвелфи«).  У  тој  је  борби  извесну  улогу  играло  и  супарништво 
између аристократских породица. На челу »црних« стајала је породица Донати, а на 
челу »белих« — Черки. Долазило је до оружаних сукоба по фирентинским улицама и 
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мостовима. Подржавани од папе Бонифација VIII, »црни« су 1302 г. однели победу над 
»белима«. Куће »белих« биле су порушене, њихова имања конфискована, а већи њихов 
део прогнат из Фиренце. У време тог преврата био је прогнат из Фиренце и велики 
италијански песник Данте.

Борба је  нарочито жестоко избијала у моментима као што су  избори за  веће 
сињорије, када су средњи и млађи еснафи изванредно оштро осећали да су изиграни и, 
ослањајући се на најамне раднике, покушавали да изврше преврат.

Устанак чомпа. Свемоћ »угојеног народа« и жестока експлоатација радника и 
ситних занатлија  више пута  је потстицала »мали народ« на устанке.  У јулу  1378 г. 
чомпи су, у савезу с неорганизованим ситним занатлијама, извршили одлучан напад на 
сињорију, узели власт у своје руке и извршили нове изборе. У нову сињорију ушли су 
претставници радника. Гребенар Микел Ландо проглашен је за гонфалонијера правде. 
Била су организована три нова еснафа: два за ситне мајсторе, а један за чомпе. Али се 
нова сињорија показала крајње неодлучна у својим акцијама. Предузете су неке мере 
за нов разрез пореза. Истакнут је захтев да занатска предузећа у Фиренци запосле све 
градске раднике. Микел Ландо се показао као издајник. Фирентинска буржоазија га је 
поткупила и искористила за борбу с чомпима. Владајуће класе прешле су на политику 
саботаже. Крупни предузетници почели су да затварају своја предузећа и да напуштају 
Фиренцу. У граду је почела беспослица. Није било организовано снабдевање животним 
намирницама,  и  становништво  је  било  осуђено  на  глад.  Маса  чомпа,  незадовољна 
неодлучним акцијама нове управе против »угојеног народа«, иступила је још једанпут у 
августу  те  исте  1378  године,  али  је  претрпела  потпун пораз.  Ситне  занатлије  нису 
подржале акцију чомпа. У поразу чомпа активно је учествовао Микел Ландо. Еснаф у 
који су се ујединили чомпи био је растурен, а њихова даља организација забрањена. 
Затим је дошло до разрачунавање с чомпима, па су многи од њих били принуђени да 
беже из Фиренце. Ускоро су била затворена и два еснафа која су за време устанка 
чомпа  образована  за  ситне  занатлије.  На  власт  се  вратио  »угојени  народ«.Устанак 
чомпа претставља живу манифестацију социјалне борбе која се у то време запажа по 
градовима  Италије  и  сведочи  о  почетку  пораста  капиталистичких  односа.  Покушај 
чомпа да се дограбе власти показао се неуспешним, јер занатлиски претпролетаријат 
још није био зрео ни организован и јер се делом састојао од експлоатисаних ситних 
мајстора,  с  којима чомпи нису успели да успоставе довољно чврст савез и који су 
издали у последњем тренутку.

Тиранија Медичија. Страх буржоазије од народних покрета довео је до тога да 
политичко уређење Фиренце почиње крајем XIV и  нарочито у  XV веку да све више 
добија  монархиски  карактер.  У  Фиренци  се  постепено  заводи  тиранија  породице 
Медичи.

Медичи су били крупни банкари у Фиренци. Они су имали контоаре у највећим 
градовима  Европе,  били  су  повериоци  низа  европских  владара.  Медичи  су  вршили 
велики утицај на правац фирентинске политике. Почетком XV в. Медичи су имали да 
издрже  озбиљну  борбу  с  претставницима  трговачко-индустриског  капитала  који  су 
сањали  о  великим  освајањима,  о  стицању  територија  и  освајању  нових  тржишта. 
Медичи, који су били мање заинтересовани за експанзију, пошто је њихов банкарски 
капитал и без тога освојио читав низ европских земаља и држава, жестоко су се борили 
против  тих  кругова,  прибегавајући  притом  демагошкој  политици  и  распаљујући 
незадовољство народних маса.

Почетком тридесетих година XV в. морао је један од Медичија, Козимо, који је 
имао  велики  утицај,  да  побегне  из  Фиренце,  где  су  избили  на  површину  његови 
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противници Албици. Али је одлазак Козима Медичија врло мало личио на изгнанство. 
То је било тријумфално путовање по Европи где су га дочекивали као крунисано лице. 
1434 г. он је успео да збаци власт Албиција и да постане фактички владар Фиренце. 
Уосталом, Медичи нису преузимали никакве одређене политичке дужности, нису се 
називали војводама, као многи тирани, али су они на сва звања доводили своје рођаке 
и присталице и стварно држали у својим рукама све нити управе. Демагошка политика 
коју су водили Медичи сводила се пре свега на то што су они знатно олакшали пореско 
оптерећење масама фирентинског становништва. Место главарине они су увели порез 
на приход који су нарочито осећали богаташи. На тај начин они су одједном постигли 
два циља — стекли популарност и ослабили своје конкуренте.

Медичи су, слично другим италијанским тиранима, развили у Фиренци велику 
грађевинску делатност, дајући зараде народним масама. Они су завели раскошан двор 
и  иступали  као  заштитници  уметности.  У  њихово  доба  Фиренца  је  постала  центар 
уметничког  и  интелектуалног  живота  Италије.  Ту  се  скупљају  најбољи  архитекти, 
чувени уметници, највећи писци. Фиренца постаје центар луксуза, где занатлиске масе 
налазе  себи  сталне  зараде.  На  томе  је  почивала  популарност  Медичија.  Они  су 
приређивали сјајне народне празнике, народне гозбе. Притом су се Медичи држали 
према народу простодушно, улазили у гомилу и учествовали у народним забавама.

Широки  кругови  фирентинске  буржоазије,  који  су  зависили  од  Медичија  или 
били  с  њима повезани  економским интересима,  подржавали  су  њихову  владу.  Сем 
тога,  буржоазија  је  почела  да  гледа  на  Медичије  као  на  чуваре  »поретка«  од 
социјалних потреса.

У  Фиренци  је  постепено  уведено  фактички  монархиско  уређење.  Медичи  су 
постали некрунисани владари Фиренце. То се нарочито односи на Козимовог унука, 
Лоренца  Величанственог  (1469—1492  г.).  То  је  била  епоха  највеће  моћи  Фиренце. 
Лоренцо је имао банкарске контоаре у свим најважнијим градовима Европе и Италије: у 
Милану,  Млецима,  Женеви,  Брижу,  Лондону  итд.  Захваљујући  томе  он  је  имао 
могућности да утиче на политички живот готово свих земаља Европе. У време његове 
владе дошло је до највишег успона фирентинске културе.

Тираније у  италијанским градовима. Власт  Медичија  у  Фиренци претставља 
само један од карактеристичних примера завођења тираније у италијанским градовима. 
Као резултат жестоке социјалне борбе у њима између феудалаца и буржоазије и акција 
радних маса, доњег занатлиског слоја, ситних кућних занатлија и радника у читавом 
низу италијанских градова заводи се диктатура, при чему често на чело градова стају 
феудалне породице. Притом тирани обично играју демагошку улогу, настојећи да на 
своју  страну  привуку  народне  масе.  У  Милану  крајем  XIII  в.  власт  прелази  у  руке 
феудалне  династије  Висконтија.  У  Ферари  сретамо  породицу  д’Есте,  у  Верони  — 
породицу Скалигерâ итд.

У  неким  случајевима  власт  су  освајали  у  градовима  такозвани  кондотијери, 
старешине најамничких војних одреда. Кондотијер је добијао од града одређену суму 
да организује војску и да сакупи најамнике. Сем награде од изнајмљивача добијао је и 
део ратног плена. Понекад је његовим пленом постајао и град који га је узео у најам. 
Кондотијери  су  били  прави  бич  земље.  »Атамани  банди,  који  су  стално  за  новац 
прелазили с једне стране на другу решавали су судбину свих италијанских држава«.99 

Кондотијери су често били странци — Шпанци, Французи, Немци, Енглези, људи туђи 
Италији,  који  су  страшно  пљачкали  и  -пустошили.  Један  од  таквих  старешина 

99  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 88.
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најамничких банди сам је себе називао »непријатељем бога, сажаљења и самилости.« 
Уосталом ни кондотијери-Италијани нису били бољи.

1450 г. у Милану је власт дограбио кондотијер Франческо Сфорца, који је дотада 
био у служби папе, затим Млетачке Републике и, најзад, миланских тирана Висконтија.

Кругови патрицијата,  које је тиранија потисла с власти,  стално су против ње 
интригирали, стварајући у том циљу савезе, тако да период од XIII до XV в. у Италији 
претставља епоху  сложене борбе  између  појединих градских  група,  борбе  у  свакој 
групи, борбе тирана са својим конкурентима за власт. За ту је епоху карактеристична 
крајња политичка нестабилност која је у знатној мери одредила даљу судбину Италије. 
Из периода свог цветања Италија је изишла политички неуједињена и није постигла 
политичку равнотежу.

Судбина  италијанског  сељаштва. У  поређењу  с  другим  земљама  Западне 
Европе у Италији видимо релативно слаб развитак феудализма. Томе је допринео читав 
низ узрока: пре свега околност што у Италији није дошло до враћања на натуралну 
привреду у оном размеру као у осталој Европи. Робно-новчани односи сачували су се у 
извесном степену у Италији у првом периоду Средњег века и почели су врло рано, још 
у  IX  в.,  да  играју  велику  улогу  не  само  у  животу  градова,  већ  и  села.  Феудална 
експлоатација сељака у великом делу Италије није сасвим узела оне кметовске форме 
које су биле својствене земљама северно од Алпа. Полукметовско сељаштво Италије 
имало је понекад доста велике обавезе према феудалним земљопоседницима, али су 
оне биле утврђене и нису се могле мењати. На тај начин, положај сељаштва био је у 
Италији  лакши  него  у  осталој  Европи.  Врло  рано долази  и  до  ослобађања  сељака. 
Специфично градски карактер италијанске историје играо је у томе врло велику улогу.

Ослобађање сељака текло је постепено. У почетку су ослобађани они сељаци 
који су  бежали у градове.  Тога је  било већ у XII  в.  У XIII  в.  низ градова (Болоња, 
Фиренца,  Ђенова,  Млеци,  Милано)  спровео  је  ослобођење  сељака  од  феудалне 
зависности,  тежећи  при  томе  стварању  слободне  радне  снаге.  С  друге  стране, 
ослобођење сељака  пружало је  граду  подршку  у  његовој  борби  против  феудалаца. 
Упорна борба градова са сениорима, рушење феудалних замкова од стране грађана, 
протеривање феудалних породица, потчињавање сеоских области власти града и пре 
свега брзи пораст робно-новчаних односа водили су брзом распадању чисто феудалних 
форми привреде. Томе је допринело и упропашћавање феудалаца од стране градског 
зеленашког капитала. Брз пораст новчане ренте допринео је ишчезавању и иначе слабо 
развијене  установе  кулука.  Властелинска  земља  дељена  је  у  аренду  међу  сељаке. 
Новчана рента, утврђена једном заувек, смањивала се са опадањем вредности новца. 
Феудалци  нису  имали довољно снаге  да  би  сељаке  натерали  да  плаћају  повишене 
ренте: сељаци су се жестоко супротстављали таквим покушајима. Све је то «водило 
пропадању феудалних земљопоседника и  све  већој  њиховој  задужености.  Многи  су 
земљопоседници  продавали  своје  поседе  или  их  уступали  за  дуг  својим  градским 
повериоцима. Последица свега тога је била да се стари полукметовски односи брзо 
ликвидирају.  Додуше,  ослобођење  је  на  крају  крајева  донело  врло  мало  користи 
сељаштву,  зато  што  су  градови,  искоришћујући  сељаштво  за  своје  циљеве,  почели 
затим да експлоатишу слободне сељачке општине. Тим су општинама била ограничена 
права самоуправе. Градови су их експлоатисали системом принудних цена, одређујући 
крајње ниске цене за пољопривредне производе. Буржоазија је почела да купује земљу 
по  селима  и  постепено  су  почели  да  :е  стварају  нови  велики  земљопоседници  од 
градских богаташа; међу људима који су стекли највише земље били су, на пример, 
Медичи. Сељаци су морали да све више и више прелазе на стање малих арендатора на 

307



туђој земљи. Мала аренда која се развијала на селу носила је полуфеудални карактер. 
На тај начин долазило је до нарочите феудализације буржоаских елемената који су 
стекли земљу.

Уосталом, распадање феудалних односа у Италији није текло свуда подједнаком 
брзином.

На југу су се феудални односи држали врло чврсто, а феудална експлоатација 
сељаштва трајала је још читав низ векова. Али је и на северу било области где се 
феудални  поредак  упорно  држао.  У  читавом  низу  градова  северо-источне  Италије 
(Верона, Ферара, Модена, Парма, Равена, Урбино итд.) тиранију су завеле феудалне 
породице, које су ометале ослобођење сељака. Још су јачи били феудални односи на 
северо-западу,  где  су  остали  недирнути  крупни  феудални  поседи  монфератских 
маркиза и савој-ких војвода и где се у XIII и XIV в. феудално право сачувало у готово 
неизмењеним облицима. Пораст робно-новчаних односа изазивао је овде и појачану 
феудалну  експлоатацију  сељаштва.  На  тој  бази  избио  је  почетком  XIV  в.  сељачки 
устанак,  познат  под  именом  устанка  Долчина.  Руковођење  устанком  у  почетку  је 
припадало верској секти која је носила назив »апостолске браће.« ,

Устанак Долчина. У вези с појачаном класном борбом на северу Италије биле су 
се јако рашириле јереси: покрет патарена није се стишао читава два века; јако се 
раширио  и  покрет  валденза.  Планови  социјалних  реформи,  које  су  истицали  ти 
јеретички покрети, добијали су све радикалнији карактер.

У секти »апостолске браће« социјални моменти добили су одлучујући значај. Ту 
је секту основао занатлија Сегарели (1260 г.) у Пармској области. »Апостолска браћа« 
нису имала приватне својине, давала су читаво своје имање заједници и међусобно се 
називали браћом и сестрама. Уз њих се нашло много присталица у Италији и ван њених 
граница. Црква у почетку није обраћала пажњу на проповедање »апостолске браће«. 
Али доцније, када је секта почела да к себи привлачи широке народне масе, црква се 
узнемирила. Сегарелија је ухапсио пармски епископ, а папа је забранио организацију 
»апостолске  браће«.  Сегарели је  био  протеран  из  Парме,  али  је  сада  он  почео  да 
проповеда  по  читавој  северној  Италији,  свуда  налазећи  следбенике  међу 
најсиромашнијим класама. Он је био ухваћен и спаљен у Парми (око 1300 г.). Његов 
наследник постао је Долчино, одбегли искушеник фрањевачког манастира. Заједно са 
својом другарицом Маргаритом, такође бившом монахињом, водио је јаку пропаганду. 
Учио  је  да  својина  и  богатство  чине  основицу  свега  зла.  Треба  увести  заједницу 
имовине. Католичка црква се укаљала од оног времена када је почела да поседује 
богатства. Проповедао је да ће ускоро наступити хиљадугодишње царство божје, које 
ће  у  исто  време  бити  и  царство  социјалне  правде,  када  ће  се  завести  заједничко 
поседовање свих добара. Долчино је сматрао да ће царство правде победити путем 
насиља над црквом и богаташима, истребљењем читавог свештенства. Изгубивши наду 
у могућност остварења својих идеала уз помоћ световне власти, Долчино је положио 
своје наде у оружани устанак угњетених. Са одредом својих приврженика Долчино се 
појавио у Пијемонтским Алпима. Њему су у масама почели да се прикључују сељаци, 
угњетени феудалним обавезама. Сакупила се велика војска, у којој су сељанке које су 
приступиле  покрету  образовале  засебан  женски  одред.  Тај  одред,  под  воћством 
Маргарите, борио се са изванредном храброшћу.

Војске које су против устаника послали верчелски и новарски епископ биле су 
разбијене.  Почело  је  пустошење  феудалних  поседа  и  манастира,  а  то  је  натерало 
феудалне  да  учине  сељацима  неке  безначајне  уступке  који  су  имали  тактички 
карактер. То је одвојило од Долчина известан део његовог одреда. Папа Климент V 
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објавио је  крсташки рат  против  устаника-сељака.  Они су  сељаке  потисли  у  брда  и 
опколили кругом утврђења, али су успели да их победе једино глађу. Покрет је био 
угушен (1307 г.), знатан део устаника био је побијен, а остали су били стављени на 
муке и погубљени.

Долчино и Маргарита били су погубљени после свирепог мучења.
Овај устанак претставља један од првих из оног ланца сељачких ратова који је у 

Француској настављен са Жакеријом, а у Енглеској устанком Вата Тејлора.
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XXVI. ШПАНИЈА И ПОРТУГАЛИЈА ОД XI ДО XV ВЕКА

Реконквиста. Специфичност историје држава Пиренејског Полуострва састоји се 
у томе што су те државе настале у процесу ослобађања (шпански реконквиста) земаља 
од Арабљана, или тачније Мавара (пошто међу освајачима већину нису чинили чисти 
Арабљани,  већ  поарабљени  северо-афрички  Бербери,  или  Маври).  Реконквиста  је 
одредила  особености  социјалног  и  политичког  уређења  тих  држава.  Маркс  каже: 
»Локални живот Шпаније, независност њених провинција и комуна и различито стање 
друштва у почетку су били условљени географским особинама земље, а затим су се 
историски  развили  захваљујући  посебним  средствима  којима  су  се  различите 
провинције ослобађале власти Мавара…«100

Реконквиста  је  полазила  делом из  Астурије,  једине  области  која  је  сачувала 
независност  после арабљанског  освајања,  делом из Шпанске марке коју  је  основао 
Карло  Велики  крајем  VIII  и  почетком  IX  в.  у  северо-источном  делу  Шпаније. 
Реконквисти је ишла наруку непрекидна борба која је вођена у Кордовском калифату 
између феудалаца и калифа као и међу појединим феудалцима. Против арабљанских 
господара  више  пута  је  устајало  шпанско-визиготско  сељаштво  и  занатлиско 
становништво градова, — и они који су прешли у ислам — ренегадос, или мувалади, и 
они који су задржали хришћанство — мосараби. У XI в. Кордовски се калифат фактички 
распао на неколико феудалних кнежевина које су међусобно биле у непријатељству. У 
другој половини XI в. већ их је било 23.

Процес повраћања земаља од Мавара, који је почео још у VIII  в., нарочито је 
убрзан у X и XI в. 1085 г. Шпанци су заузели Толедо. Крајем XI в. реконквиста је, ипак, 
била заустављена — најпре су је зауставили Алморавиди, а затим, у XII в., Алмохади, 
полудивља берберска племена, фанатични приврженици ислама, који су нагрнули из 
Северне Африке. Али, почетком XIII в. дошло је до прелома. 1212 г. уједињене снаге 
шпанских краљевина,  којима  су  се  придружили крсташи из  других  земаља Европе, 
страховито су поразили Мавре, и од тог пораза они се више нису могли опоравити (код 
Лас Навас де Толоса).

Сада  освајање  брзо  напредује.  1236  г.  била  је  заузета  Кордова  —  центар 
Кордовског калифата. Крајем XIII в. Арабљанима су остали само безначајни поседи на 
југу  Шпаније  —  Гранадски  емират  с  центром  Гранадом.  То  је  био  најбогатији  део 
Шпаније, с високом земљорадничком културом, крај који је навелико трговао. Ту је 
било  развијено  интензивно  баштованство,  гајење  маслина,  ту  се  примењивало  и 
вештачко наводњавање. На територији Гранадске кнежевине Арабљани су се држали 
врло дуго — до 1492 г.

Реконквиста се није састојала само у освајању већ и у утврђивању освојених 
територија,  у  насељавању  области  које  су  биле  опустошене  ратовима,  у  одбрани 
граница од сталних напада. На границама се готово никада нису стишавале чарке. У 
реконквисти  је  главну  улогу  играло  сељаштво,  које  се  преселило  у  пограничне 
области,  становништво  утврђених  градова,  ситни  ритери,  увек  готови  да  одбију 
непријатељске нападе, ритери који се никада нису растајали од оружја. Али, главне 
користи  од  реконквисте  добили  су  крупни  феудални  земљопоседници,  који  су  на 
освојеним земљама створили: себи огромне поседе. Нарочито велике поседе стекли су 
духовно-ритерски  редови.  Ако  се  оставе  на  страну  стари  редови  Темплара  и 
Хоспиталаца, у Шпанији је настао низ нових духовно-ритерских редова —  Сант-Јаго 
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(св. Јаков), Алкантара и Калатрава. У процесу рекоиквисте сви су они постали врло 
велики  земљопоседници.  Простране  земље  добила  је  и:  црква,  која  је  у  Шпанији 
играла већу улогу но у осталим земљама Европе. Ма да верски моменат у борби са 
Арабљанима у почетку није играо значајну улогу, тако да је шпански народ — бар до XII 
в. — мирно живео с муслиманима у освојеним областима, ипак је црква тежила да од 
борбе с »неверницима« начини неке врсте идеолошку заставу и на све могуће начине 
настојала да распали верски фанатизам.

Споменик херојске борбе шпанског народа, који је био у формирању, претставља 
спев о Сиду, сиромашном племићу, који је водио победоносни рат против Мавара и 
показивао чуда од храбрости и великодушности. Сид је у спеву идеализована фигура, 
врло далеко од свог историског прототипа, Родрига Дијаса, који је, по речима Маркса 
био »уствари разбојнички атаман« и »старешина подмитљиве банде«.101 Родриго Дијас 
тукао се с Маврима, али кад би му они изнели уносан предлог, он је ратовао и против 
својих земљака. Живео је у XI в. Спев који се коначно формирао почетком XII в. дао му 
је црте националног хероја.

Арагон. У процесу реконквисте у Шпанији су образоване у XIII в. три краљевине: 
Арагон, Кастиља и Португалија.

Арагонска краљевина настала је од три основна дела: од самог Арагона у ужем 
смислу, који је чинио западни, континентални део краљевине, и приморских делова — 
Каталоније  и  Валенције.  Ти  су  се  делови  знатно  међусобно  разликовали  по  свом 
социјалном  склопу.  Арагон  у  ужем  смислу  претстављао  је  један  од  економски 
најзаосталијих  делова  Шпаније,  а  Каталонија  —  један  од  најнапреднијих,  али  је  у 
политичком погледу превага била на страни Арагона. Арагон је био типично феудална 
област, где је сељаштво било потпуно зависно од феудалних поседника. Феудалци су 
имали право да убију и осакате сељаке. Сељаци су били без икакве судске заштите од. 
њихове самовоље. У Арагону и Каталонији сељаци су морали да, поред уобичајених 
кметовских обавеза,  сносе и  низ других,  такозваних  »рђавих обичаја« (malos  usos). 
Сениор би заузео читаво имање сељака,  ако би овај  умро без  деце,  и велики део 
наследства  ако  би  остала  за  њим  деца.  Од  сељака  су  узимане  нарочите  глобе  за 
прекршај брачне верности, у случају пожара на поседу сениора итд. У »рђаве обичаје« 
спада и право прве ноћи, насилно узимање дојкиња и низ других обавеза. Феудалци су 
се  одликовали  знатном:  самосталношћу  и  вршили  су  огроман  утицај  на  политичко 
уређење државе. Они су међусобно склапали савезе, могли су да краљу објаве рат, 
сами су бирали и збацивали краља. Били су ослобођени свих дажбина. Овде ми видимо 
пуну власт феудалаца, међу којима су се разликовали крупни — рикос омбрес, средњи 
и ситни — хидалго. Ниже племство било је потпуно зависно од вишег. У самом Арагону 
градови су били економски слаби и нису имали политичког утицаја.

Каталонија  и  Валенција  биле  су  повезане  са  средоземном  трговином  ш 
одржавале живе везе са Италијом и Јужном Француском. Од приморских градова у 
Каталонији прво је место припадало Барцелони. Захваљујући Каталонији Арагон се све 
више претварао у поморску државу. Градови у Каталонији били су не само трговачки 
центри, у њима је цветало и занатство. Ту се развила металургија и производња коже, 
бродоградња и сл. Поморско право, разрађено у каталонским градовима, постало је 
право  великог  дела  средоземних  лука.  У  Каталонији  су  градови  имали  много  већи 
политички утицај него у Арагону.

Арагон је себи припојио читав низ важних трговачких тачака на Средоземном 
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Мору. У XIII в. у састав Арагонске краљевине била су укључена Балеарска Острва. Већ 
је  поменуто  да  је  арагонска  кућа  стекла  Сицилију  (види  гл.  XXV).  Затим  је  била 
припојена Сардинија (1324 г.). 1442 г.  била је присаједињена Напуљска краљевина. 
Средином XV в. Арагон је постао крупна поморска држава. Ма да су у порасту моћи 
Арагонске  краљевине  пресудну  улогу  играли  трговачки  и  поморски  интереси 
Каталоније, ипак су та освајања највише користи донела арагонским ритерима, који су 
на Сицилији и у Јужној Италији заузели простране територије и почели да експлоатишу 
сељаштво  тих  земаља  исто  онако  како  су  га  експлоатисали  у  Арагону.  Освајање 
Сицилије и Јужне Италије праћено је јачањем феудадног угњетавања у тим земљама.

Кастиља. Засебан је карактер имао централни део Шпаније — Кастиља, која је 
захватала три петине читавог полуострва и играла главну улогу у реконквисти.

У Кастиљи, као и другим државама Пиринејског Полуострва, огромну су улогу 
играли  велики,  моћни  и  независни  земљопоседи,  стварани  у  процесу  освајања  од 
стране цркве, духовно-ритерских редова и крупних световних феудалаца, који су се и 
овде називали рикос омбрес. Напоредо с тим видимо да се знатно развија земљопосед 
ситних ритера. Ритери - хидалго, који су активно учествовали у процесу реконквисте, 
били су овде нарочито многобројни. Одликовали су се неукротивом ратоборношћу и 
презирањем мирног рада. Већина их је живела врло бедно.

Реч Кастиља значи земља градова или замкова (по латинској речи castellum). Тај 
назив није добила без разлога. Ту је било мноштво градова нарочите структуре. Они су 
пре свега претстављали утврђења, која су била намењена за одбрану, а служила као 
упоришта за даље продирање на југ. Становништво тих градова морало је у првом реду 
да служи у војсци, у којој су били формирани војни одреди пешадије и коњице, при 
чему је водећа улога припадала ритерској коњици. Градови су морали да предузимају 
војне операције, мислећи често само на себе. То им је пружало знатну самосталност. 
Сваки је град имао своје право, обичаје и привилегије — fueros. Градови су љубоморно 
чували  своје  привилегије,  и  сваки  покушај  да  се  оне  ликвидирају  наилазио  је  на 
енергичан отпор. Градови су међусобно склапали савезе —  хермандаде (тј. братства) 
које су имале за циљ удружене ратне операције, а исто тако и одбрану својих права и 
интереса.  У  борби  за  своја  права  градови  су  често  ступали  у  савез  са  сељачким 
општинама.  Ти  градови  војног  карактера  били  су  углавном  центри  пољопривредне 
делатности, али су се у њима постепено развијали трговина и занатство, и настајале 
еснафске  организације.  У  градовима  освојеним  од  Арабљана  трговина  и  занатство 
налазили  су  се  првенствено  у  рукама  арапског  и  јеврејског  становништва,  које  је 
остајало на својим местима и није излагано гоњењу. Хришћани, муслимани и јудејци 
дуго су времена мирно живели једни поред других. Понекад је једна те иста зграда 
служила час за цркву час за џамију.

Што се тиче сељака, они су у старим областима Кастиље били претворени у 
кметове  и  њихов  је  положај  био врло тежак.  Ту  почињу рано да  избијају  сељачки 
устанци, а од XI века они су учестали. Положај сељака у провинцијама освојеним од 
Мавара  био  је  друкчији.  На  широке  опустошене  територије  Кастиље  довођени  су 
досељеници  да  их  населе  и  бране,  и  њима  су  даване  сваковрсне  олакшице  и 
повластице,  пре  свега  лична  слобода.  Ти  насељеници  чинили  су  многобројни  слој 
слободних  сељака  који  су  живели  у  општинама  —  бегетријама.  Постојање  знатног 
слоја  слободних сељака морало је утицати и  на  положај  кметова.  Кметови који  би 
побегли у слободну општину (или у град) постајали су слободни.

У поређењу с Каталонијом и Португалијом, које су лежале на мору, Кастиља 
претставља континенталну земљу, с релативно слабо развијеном спољном трговином 
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уколико се изузме јужни обалски појас. И градови су углавном били пољопривредне 
јединице.  Притом је  пољопривреда  у  Кастиљи имала  нарочит  карактер.  Простране, 
рђаво  наводњаване  и  камените  висоравни  Кастиље  слабо  су  биле  подесне  за 
земљорадњу, али су биле сасвим подесне за гајење оваца. Развитак робно-новчаних 
односа у Кастиљи везан је с по-растом гајења оваца. Велики земљопоседници, особито 
духовно-ритерски редови, који су имали простране територије намножили су огромна 
стада оваца, које су гонили с једног пашњака на други по кастиљским висоравнима. 
Већ крајем XIII в. створен је савез кастиљских одгајивача оваца, такозвана »Места«, да 
би  се  регулисала  испаша.  Та  је  организација  добила  од краљева  неколико  важних 
привилегија, имала је своју касу, администрацију и суд.

Шпанска вуна имала је добру прођу у Италији, нарочито у Фиренци, где се много 
употребљавала у текстилној производњи.

Португалија. Трећа краљевина Пиренејског Полуострва била је Португалија.
Средином XII  в. португалски краљеви су се ослободили сизеренства Кастиље, 

признавши вазалну зависност од папске столице, а то је довело до изузетног значаја 
цркве у политичком животу земље. У Португалији су огромну улогу играли духовно-
ритерски  редови,  којима  је  припадао  знатан  део  земље.  У  колонизовању  земаља 
одузетих Маврима учествовало је и слободно сељаштво. Стога је у Португалији, као и у 
Кастиљи, поред крупних земљопоседа феудалаца, цркве и духовно-ритерских редова, 
где су били насељени кметови, било и доста слободних сељачких општина, особито у 
јужним деловима земље. Од малобројних приморских градова у Португалији највећи је 
значај добио Лисабон, који је постао један од крупних у трговачких центара Европе. 
Лисабон лежи на поморском путу који води из Средоземног Мора у Атлански Океан. 
Трговао је са земљама на Медитерану, са Енглеском, Француском и Низоземском. У 
Португалији  је  била  развијена  бродоградња.  Ту  је  била  изграђена  велика  флота, 
помоћу које је почетком XV в, била освојена Сеута у Северној Африци, која је постала 
исходиште Португалаца за њихова поморска путовања око Африке.

Краљевска-власт  и  кортеси. Ако  се  осврнемо  на  политичко  уређење  свих 
краљевина  образованих  на  Пиренејском  Полуострву,  видећемо  да  имају  доста 
заједничког.  Свуда  је  постојала  краљевска  власт,  али  је  била  јако  ограничена 
сталешким  претставништвом  —  кортесима,  који  потсећају  на  француске  државне 
сталеже. Ипак су кортеси играли много већу улогу од француских државних сталежа. 
Они су претстављали племство, свештенство и градове, ма да свака од те три групе 
није имала подједнаку важност у разним земљама Пиренејског Полуострва. У Арагону 
су  се  кортеси  састојали  од  четири  дома  због  тога  што  су  крупни  феудалци  били 
претстављени одвојено од средњег и ситног племства; у Кастиљи, пак, племство је 
било окупљено у једном дому, а у трећем дому поред претставника градова заседали 
су и претставници слободних сељачких општина. Трећи дом, који су углавном чинили 
грађани,  имао  је  у  Кастиљи врло  велики  утицај  захваљујући  снази  и  организацији 
градова. Претставници сталежа долазили су на скупштине с наоружаним одредима.

Маркс овако одређује узроке због којих је краљевска власт била ограничена у 
Шпанији  у  XIII  и  XIV  в.:  »При  формирању  шпанске  краљевине  било  је  изузетно 
повољних услова за ограничавање краљевске власти. С једне стране, поједини делови 
територије били су заузети и претворени у засебне краљевине у току дугих ратова са 
Арабљанима.  У  тим  ратовима  настали  су  народни  закони  и  обичаји.  Постепено 
освајање, које је углавном вршила аристократија, ванредно је ојачало њену моћ и у 
исто време смањило моћ краља. С друге стране, насељена места и градови у земљи 
дошли  су,до  великог  значаја,  јер  су  се  становници  морали  заједнички  селити  у 
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утврђена места и тражити безбедност од непрекидних најезда Мавара; у исто време 
полуострвни  облик  Шпаније  и  сталне  везе  с  Провансом  и  Италијом  створили  су 
прворазредне  трговачке  приморске  градове  на  обали.  Већ  у  XIV  в.  градови  су 
претстављали најмоћнији део кортеса, у чији су састав улазили њихови претставници 
заједно с претставницима свештенства и аристократије. Важно је такође што је лагано 
ослобађање од арапске власти, у процесу готово осмовековне упорне борбе, довело до 
тога да је полуострво, када се потпуно ослободило, добило карактер сасвим различит 
од карактера тадашње Европе: у епохи европског Ренесанса север је Шпаније по« свом 
начину живота био готски и вандалски, а југ арапски«.102

Заоштравање  класне  борбе. Развитак  робно-новчаних  односа  имао  је  за 
последицу у Шпанији појачану експлоатацију кметског сељаштва. И слободно сељаштво 
почело  је  да  у  већој  мери  осећа  на  себи  власт  сениора.  Развитак  гајења  оваца  у 
великом  обиму  имао  је  за  последицу  потискивање  сељака  са  земље,  претварање 
сељачке земље у пашњаке. Све је то заштравало класну борбу на селу, а да се и не 
говори о сукобима између феудалаца и градова.

Заоштравање  класне  борбе  постало  је  још  сложеније  због  међусобне  борбе 
феудалних клика. Крајем XIV в.  у  Шпанији видимо још сложенији политички метеж 
него у Енглеској и Француској тога доба. Феудалне групе бориле су се за власт и за 
утицај на двору. Аристократија је вршила разбојничке нападе на села и градове. У исто 
време почиње у Шпанији, нарочито у Каталонији, низ сељачких устанака.

Међу  каталонским  кметовима  покрет  је  почео  још  почетком  XV  в.  Они  су 
захтевали да се укине феудално право и такозвани »рђави обичаји«. 1462 г. покрет је 
избио с нарочитом снагом на северу Каталоније. Устаницима-кметовима придружили су 
се и слободни сељаци, особито они с мало земље и без земље, који су захтевали да се 
земља поново подели равномерно. Сељачки устанак добио је организован карактер. 
Устаници су се поделили на војне одреде, скупљани су прилози за војне потребе. На 
чело сељака-устаника стао је ситни хидалго Вернтаљат. Сељаци су опседали градове, 
утврђене замкове и манастире.

Устанком се користио арагонски краљ Хуан II,  који је био у непријатељству с 
каталонском аристократијом и градовима. Уз помоћ Вернтаљата и сељачке војске Хуан 
II је учврстио своју власт над Каталонијом. Вернтаљат је добио богате поседе земље и 
титулу виконта, а обавезе сељака биле су нешто ублажене; уосталом и те незнатне 
уступке ускоро су кортеси укинули на захтев цркве и феудалаца.

Сељачки устанци избијали су и на Балеарским Острвима (већ крајем XIV в., но 
нарочито 1462 г. — под утицајем каталонског устанка), а исто тако и у Кастиљи.

1484 г. избио је у Каталонији нов устанак под воћством сељака Педра Хуан Сале. 
Акције  владине  војске против устаника  биле  су  безуспешне,  јер су  војници нерадо 
иступали против сељака. Заробљавање и погубљење Сале нису зауставили покрет. 1486 
г.  власт  је  морала  да  пристане  на  споразум са  устаницима и  да  укине  кметство у 
Каталонији.

»Рђави обичаји« су укидани, али уз откуп (само понеки без откупа). Сељаци су 
постали лично слободни, и могли су напустити земљу, али су њихове деонице остале 
као и раније у власти сениора и за њих је узимана феудална рента. Намети у корист 
цркве потпуно су сачувани.

Укидање кметства довело је до диференцијације међу сељаштвом н претварања 
једног његовог дела у беземљаше, особито у вези с развитком крупног овчарства.

102  Маркс и Енгелс, Дела, т. X, стр. 719.
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Заоштравање класне борбе тражило је јачи орган класне владавине и довело до 
учвршћивања краљевске власти.

Уједињење  Кастиље  и  Арагона. Један  од  најважнијих  момената  у  историји 
јачања  краљевске  власти  било  је  уједињење Арагона  и  Кастиље.  1479  г.  те  су  се 
краљевине  ујединиле  под  влашћу  брачног  пара  —  арагонског  краља  Фердинанда  и 
кастиљске краљице Изабеле. Последица тог уједињења је била да је Шпанија постала 
једна од најмоћнијих држава Европе. Припадао јој је већи део Пиренејског Полуострва, 
Балеарска Острва,  Сардинија,  Сицилија  и  Јужна Италија.  Ослањајући се на  савез  с 
црквом, градовима и ситним племством, располажући знатним приходима од поморске 
трговине,  краљевска  је  власт  извршила  одлучну  офанзиву  на  крупне  феудалце  и 
лишила их знатног дела раније политичке самосталности. Феудалцима је било одузето 
право  да  кују  новац,  да  воде  приватне  ратове,  а  много  им  је  земаља  било 
конфисковано.  Рушени  су  њихови  тврди  замкови,  упоришта  њихове  политичке 
самосталности. Краљ је одузео и земље духовно-рнтерских редова.

У разбијању моћи феудалаца краљевској су власти пружили подршку градови, 
1480  г.  градови  Кастиље  међусобно  су  закључили  општи  савез,  такозвану  свету 
хермандаду, која је водила борбу с феудалцима. Света хермандада поставила је себи 
за циљ да учини крај  феудалним ратовима, да путовање по свим друмовима учини 
безопасним, и да се  бори са онима који  ремете друштвени мир. Да би се сачувао 
унутрашњи поредак у Шпанији, света хермандада је организовала милицију,  која је 
увек била спремна да испуни њене одлуке. Али, користећи се војним снагама градова 
ради  обуздавања  феудалаца,  краљевска  је  власт  постепено  сужавала  самосталност 
самих градова.

Огромну подршку краљевској власти пружала је и црква, особито инквизиција, 
која је у Шпанији уведена 1480 г. Борећи се са свим могућим »јересима«, које би могле 
да подрију власт цркве, инквизиција је самим тим гонила сваку социјалну и политичку 
опозицију  према  постојећем  поретку.  Свака  манифестација  друкчије  друштвене  и 
политичке мисли сматрана је не само као супротстављање краљу, већ и цркви, па је 
инквизиција  са  својом  тортуром  и  ломачама  била  стални  савезник  краљевског 
апсолутизма, који је са своје стране свим средствима подржавао цркву. По речима 
Маркса,  »свештенство је још од времена Фердинанда Католичког стало под заставу 
инквизиције и одавно престало да своје интересе изједначава са интересима феудалне 
Шпаније.  Напротив,  захваљујући  инквизицији,  црква  се  претворила  у  најстрашније 
оруђе апсолутизма.«103 Први шеф инквизиције био је свирепи Торквемада, чије је име 
постало општи назив због његове фанатичне окрутности у гоњењу јеретика.

Учврстивши  се  изнутра,  краљевска  је  власт  почела  политику  територијалног 
ширења.

Први је ударац био управљен против Гранадског емирата, последњег апарског 
поседа у Шпанији. 1481 г. предузет је поход на Гранаду. Дат му је карактер крсташког 
рата против неверника. Рат са Арабљанима отегао се 11 година, и Шпанци су тек 1492 
г. заузели Гранаду. Ако се изузме Португалија, са освајањем Гранаде било је готово 
читаво Пиренејско Полуострво уједињено у рукама шпанских краљева.

Заузимање  Гранаде  захтевало  је  знатне  напоре,  и  Маври  су  је  предали  под 
условом  да  им  се  дозволи  слободно  вршење  муслиманског  култа  и  да  муслимани 
сачувају своју својину. Тај се услов односио и на Јевреје. Али су сва та обећања била 
доцније прекршена. Мавре и Јевреје силом су приморавали да прелазе у хришћанство. 

103  Маркс и Енгелс, Дела, т. X, стр. 720.
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Због  тога  су  муслимани дизали низ  устанака,  који.  су  били угушени тек уз  велике 
напоре. Било им је предложено или да напусте Шпанију или да се покрсте (1502 г.). 
Знатан део Муслимана и Јевреја преселио се у Африку, и на тај начин је из Шпаније 
нестало врло много економски драгоцених елемената. С њиховом емиграцијом распао 
се  низ  важних  трговачких  веза,  које  је  гранадски  емират  одржавао  са  Северном 
Африком  и  са  Истоком.  То  исељавање  било  је  праћено  великим  конфискацијама 
земље.

Маври који су остали у Шпанији и прешли у хришћанство, такозвани  Морисци, 
били су предмет сталне хајке од стране цркве. Живот Мориска налазио се под врло 
строгом контролом цркве. На најмању доставу они су окривљавани за јерес, а то је за 
собом повлачило смрт на ломачи или доживотно тамновање. Истим таквим сталним 
прогонима излагани су и Јевреји. 1492 г. — исте године када је заузета Гранада и када 
је Колумбо открио Америку — сем Јевреја који су били прешли у хришћанство, сви су 
остали били протерани из Шпаније уз конфискацију читаве њихове имовине. Јевреји 
који  су  примили  хришћанство,  такозвани  Марани,  били  су  подвргнути,  слично 
Морисцима,  сталном  духовно-политичком  надзору  и  постајали  жртве  инквизициског 
терора.

За  време  Фердинанда  и  Изабеле  у  Шпанији  почиње  да  се  заводи  апсолутна 
монархија. Крупни феудалци изгубили су политичку самосталност, добивши место ње 
почасни положај на двору. Кортеси губе свој  ранији значај и све се ређе сазивају. 
Управа добија бирократски карактер, концентришући се у рукама краљевских већа, а 
по унутрашњости — у рукама краљевских чиновника, корехидора. Али, бирократски се 
апарат одликовао крајњом гломазношћу, пошто се састојао од старинских феудалних 
установа, саображених циљевима краљевског апсолутизма, и од нових органа који су 
поред  њих  створени.  Провинциска  и  сталешка  поцепаност  Шпаније,  стварана 
столећима, одразила се у крајње сложеном и неусклађеном управном апарату.

И поред све спољашње сличности политичког уређења Шпаније  са  уређењем 
других монархија тадашње Европе, оно се одликовало знатном специфичношћу, коју 
објашњава  сав  ранији  историски  развитак  Шпаније.  Маркс  му  даје  овакву 
карактеристику: »Апсолутна монархија у Шпанији, имајући чисто спољашњу сличност с 
апсолутним-монархијама  Европе,  мора  се  уопште  изједначити  са  азиским  формама 
управе.«104
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XXVII. СКАНДИНАВСКЕ ЗЕМЉЕ ОД XI ДО XV ВЕКА

Карактеристичну  особеност  историје  трију  скандинавских  земаља  —  Данске, 
Шведске н Норвешке — претставља позни развитак феудализма у њима. Од IX до XI в., 
када се у већини европских земаља завршава процес феудализације, у скандинавским 
земљама он тек почиње. У скандинавским се земљама много дуже сачувало слободно 
сељаштво, оно ту има већи политички утицај него у другим земљама Европе. Процес 
феудализације почео је најраније и постигао највеће успехе у Данској.

1. ДАНСКА

Развитак феудализма у Данској. Држава Кнута Великог (види гл. VI), који је 
ујединио под својом влашћу Данску,  Норвешку и Енглеску,  распала се  убрзо после 
његове смрти (1035 г.).  После седам година припала је краљевска власт у Данској 
новој династији Естридсона, која се на данском престолу одржала више од 300 година. 
У XI в. развитак феудализма знатно те коракнуо напред у Данској. То најбоље показује 
што  се  у  њој  учврстило  хришћанство.  Данска  је  била  подељена  на  неколико 
епископија. Почетком XII в. била је установљена архиепископија у Лунду. Као и свугде 
у Европи, црква је у Данској била крупни земљопоседник, и сви су њени интереси били 
повезани са интересима феудалне аристократије  која се рађала.  И аристократија  и 
краљеви штитили су цркву и издашно јој  даривали земљу. Крајем XI в. краљеви су 
увели  обавезни  десетак  у  корист  цркве.  То  је  изазвало  велики  устанак  данског 
сељаштва, и у време тог устанка био је убијен краљ Кнут (1086 г.), који је од цркве 
проглашен за свеца. Почетком XII в. избили су нови сељачки немири исто тако због 
црквених  намета.  Сељаштво  постепено  пада  у  зависност  од  крупних  црквених  и 
световних  земљопоседника.  Развитку  крупних  земљопоседа  и  образовању  класа  у 
Данској помагало је постојање робова, од којих је већина била насељена на земљу. 
Робовима  су  постојали  ратни  заробљеници  и  дужници  који  не  би  исплатили  дуг; 
понекад су робови и куповани.

Постојање великих слободних територија  успоравало је  феудализацију,  јер је 
омогућавало сељаштву да одлази на незаузету земљу. Али је краљевска власт објавила 
да су  све незаузете земље краљевска својина,  а  сељаци који  се  на  њих населе — 
краљевски сељаци, који морају да испуњавају обавезе у корист краља као сопственика 
земље. И осталим сељацима биле су наметнуте дажбине и обавезе у корист краља. 
Аристократија и свештенство били су њих ослобођени.

У XII и XIII в. краљеви су почели да деле земљу на феуде ритерима. Служба у 
војсци, која се раније заснивала углавном на служењу слободног сељаштва, све више 
се концентрише у рукама ритерске коњице. Сељацима су  место војне службе биле 
наметнуте натуралне дажбине и обавезе.

Данска освајања у XII и XIII веку. Поморска трговина повезана с разбојништвом, 
карактеристична  за  епоху  викинга,  није  престала  у  скандинавским  земљама  ни  у 
следећим вековима. Данска је делом трговала са својим суседима — северонемачким и 
словенским земљама, а делом и пљачкала. XI и XII век протекли су у огорченој борби 
између  Данаца  и  Балтичких  Словена.  Но  у  исто  време  успостављене  су  и  трајне 
трговачке везе са обалама Северног и Балтичког Мора. Данска је снабдевала северну 
Немачку  рибом и,  једним делом,  пољопривредним производима — месом и житом. 
Производи извожени из Данске почели су да играју видну улогу у северној трговини 
(види гл. XIV). Крајем XII в. у Данској су почели да ничу градови.
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Трговачко-разбојнички  интереси  данских  феудалаца  потстицали  су  их  на 
освајачку политику,  особито у другој  половини XII  в.,  када је  развитак феудализма 
знатно  кренуо  напред.  Данци  су  почели  да  се  такмиче  с  Немцима  у  освајању  и 
пљачкању  Прибалтика.  Освајања  су  почела  за  владе  Валдемара  I  (1157—1182  г.)  и 
вођена су под уобичајеном фирмом »крсташких ратова« против пагана. 1166 г. Данци 
су заузели словенски град Аркону на острву Рујани (Ригену), порушили и опљачкали 
храм Световида. Рујански кнежеви постали су дански вазали.

Наследник Валдемара I Кнут VI (1182—1202 г.) користио се слабошћу царства у 
коме је тада вођена борба између два цара (Филипа Швапског и Отона IV), и заузео 
већи део Приморја, Холштајн, Мекленбург, Либек и Хамбург. Кнут VI узео је титулу 
»краља Данаца и Словена« (Rex Danorum et Slavorum).

Брат и наследник Кнута Валдемар II (1202—1241 г.) проширио је данска освајања 
на Исток. Заузео је острво Езел. На позив епископа Риге припремио је »крсташки рат« 
против Естонаца, освојио њихову земљу и основао град Ревел (Талин).

Ширење данске власти на Балтичком Мору довело је Данску у сукоб с немачким 
феудалцима.  Валдемар II  био је  заробљен и принуђен да се  одрекне свих данских 
освајања на југу Балтичког Мора, сем Рујане, а исто тако и Естоније (он ју је, додуше, 
убрзо узео натраг).

Феудални сукоби. XIII век у Данској карактерише опадање краљевске власти, 
пораст  самосталности  феудалаца  и  непрекидни  феудални  метежи.  Те  су  метеже 
подржавали Немци, заинтересовани за опадање политичког значаја Данске, особито 
грофови  Холштајна  и  градови  северне  Немачке,  .у  првом  реду  Либек.  Дански  су 
краљеви делили државу синовима, од којих је сваки доцније тежио да од добијеног 
дела начини наследни посед. Карактер тих метежа постајао је крајње огорчен. За један 
век, од 1240 до 1341 г., мали је број данских краљева умро природном смрћу. У то је 
доба  међународни  значај  Данске  јако  опао.  Тим  су  се  користили  северонемачки 
градови,  који  су  се  у  XIV  в.  ујединили  у  Ханзу.  Они  су  учврстили  своје  трговачке 
позиције у Данској и добили значајне повластице; ту је главна улога припадала Либеку. 
У већини данских градова Либек је имао своје контоаре, понегде су  му припадали 
читави квартови. Занатлије из Либека ловиле су рибу у данским водама не плаћајући 
никакву  трошарииу.  Те  су  привилегије  биле  после  проширене  и  на  друге  Ханзине 
градове. Ханзини трговци су се богатили продајући Данцима лошу робу, несавесно их 
варајући  приликом куповања робе  у  Данској  и  опијајући  Данце  алкохолним пићем. 
Конкуренција Ханзе задржавала је развитак заната и трговине данских градова.

Ограничавање краљевске  власти. Дански  су  феудалци  искористили  слабост 
краљевске власти да би учврстили своје политичко господство. Борбу с краљевском 
влашћу  повели  су  црквени  феудалци,  који  су  завладали  огромним  земљишним 
поседима.  Архиепископ  Лунда  Јаков  Ерландсон  затражио  је  потпуну  самосталност 
цркве у судству. Борба се отегла више година. На крају крајева цркви је пошло за 
руком да сви њени захтеви буду примљени. Одмах за свештенством иступили су и 
световни феудалци. 1282 г. под притиском световних и духовних феудалаца краљ Ерик 
Хлипинг био је приморан да у Ниборгу изда повељу, по којој се краљ обавезује да ће 
сваке  године  сазивати  народну  скупштину  (parliamentum quod  hoff  dicitur;  у  XIV  в. 
почела  се  називати  Danehof).  То  је  била  старинска  народна  скупштина  на  којој  не 
учествује само аристократија, већ и претставници грађана и слободног сељаштва. Али 
у то доба сва се његова моћ концентрисала у рукама духовних и световних магната. 
Краљ се обавезао да никога неће затварати у тамницу без законске судске одлуке.

Покушаји Ерика да избегне испуњавање тих обећања довели су до аристократске 
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завере. Краљ је био убијен (1286 г.). Његове убице подржавало је свештенство које је 
нашло заштитника у личности папе Бонифација VIII.  Када је биран краљ Кристоф II 
(1320—1332 г.), узета је од њега писмена обавеза да ће се придржавати привилегија 
аристократије и цркве: да духовна лица неће позивати пред краљевски суд, да на цркву 
неће ударати никакве дажбине, да у своје веће неће пуштати странце, да им неће 
давати  феуде  и  да  неће  почињати  никакав  рат  без  сагласности  аристократије. 
Племство  је  претворило  своја  лена  у  потпуну  наследну  својину,  ослобођену  свих 
дажбина.  Многи  слободни  сељаци  изгубили  су  у  то  време  своје  земље  и  били 
принуђени  да  траже  »заштиту«  од  крупних  земљопоседника,  који  су  прелазили  у 
положај кметова.

После смрти Кристофа II у току осам година краљевски престо био је упражњен. 
У то доба готово целу Данску били су освојили делом Швеђани, делом Ханза, делом 
војводе Шлезвига а делом грофови Холштајна.

Валдемар IV Атердаг. После међувлашћа на престо је био доведен син Кристофа 
II  Валдемар  IV  Атердаг  (1340—1375  г.).  Он  је  у  почетку  владао  само  северним 
Јитландом.  Али,  њему је  пошло за  руком да постепено окупи  у  својим рукама  све 
данске  области  и  да  је  поново  учини  великом силом на  Балтичком  Мору.  У  својој 
политици он је имао могућност да се ослања на ритере и на слободно сељаштво, које 
је, иако ослабљено, још увек било утицајно (почетком XV в. слободном је сељаштву 
припадало до 15% читаве земљишне својине). Увлачене све више у тржишне односе, те 
су  групе  све  више  страдале  од  феудалног  расула,  од  насиља  феудалаца,  од 
монополистичког положаја Ханзе и виделе у јакој краљевској власти свој ослонац. Уз 
њихову помоћ Валдемар IV је завладао ранијим данским земљама. Додуше, 1346 г. он 
је продао удаљену Естонију Тевтонском реду за 19 хиљада сребрних марака, али је за 
тај новац купио знатан део заложених и продатих краљевских домена. Дажбине сељака 
који  су  живели  на  тим  доменима  постале  су  један  од  важних  извора  краљевских 
прихода. Већ 1349 г. он је владао готово целом Данском западно од Зунда, 1357 г. 
нанео је пораз грофовима Холштајна, 1366 г. повратио је данске поседе на југо-западу 
Скандинавског  Полуострва,  које  су  били  заузели Швеђани.  То му  је  донело Зунд с 
његовим чувеним ловиштима харинга. По речима савременика, тамо се у септембру и 
октобру сваке године сакупљало 40 хиљада бродова са 300.000 рибара. Царине на та 
ловишта рибе претстављале су најважнији извор краљевских прихода.

Валдемар IV је реорганизовао војску. Сем феудалне војске он је тражио да му 
градови ставе на расположење људе и бродове, а купио је пешадију — стрелце — међу 
сељаштвом. Градио је замкове, користећи се принудним радом сељака, и давао их са 
околином  у  лено  својим  присталицама.  Устанци  феудалаца,  незадовољних  јачањем 
краљевске власти, дали су му повод за конфискације, којима је повећавао краљевски 
домен.  У  руке му ј  пао и низ феуда који  су  остали без сопственика у  доба »црне 
смрти«, која је пустошила Данску од 1349 до 1350 г.

Ојачавши на тај начин краљевску власт и њене изворе средстава, Валдемар IV је 
одлучио да зада ударац северонемачкој Ханзи, од које је у то време образован моћан 
савез.  1361  г.  заузео  је  Визби  на  Готланду,  важан  центар  Ханзине  трговине  у 
Скандинавији, и тамо дошао до огромног плена. Он је успео да разбије Ханзину флоту. 
Али је то изазвало уједињење 60 Ханзиних градова, Шведске, Мекленбурга и Холштајна 
с  циљем да се уништи Данска.  Подржавала их је  и данска аристократија,  дигавши 
устанак против Валдемара на Јитланду. Ханза и њени савезници нанели су Валдемару 
потпун пораз. 1370 г.  Данска је била приморана да закључи у Штралзунду мир под 
крајње  неповољним  условима:  Ханзи  је  признала  све  привилегије,  уступила  јој  је 
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неколико утврђених места и дала јој право да се меша у избор данског краља (види гл. 
XXIV).

Маргарита  Данска  и  Калмарска  унија. Политику  Валдемара  IV  наставила  је 
његова кћи Маргарита, жена норвешког краља Хакона VI. После Валдемарове смрти она 
је постигла да на дански престо буде изабран њен малолетни син Олаф, који је 1380 г. 
наследио и норвешки престо. Маргарита је као регенткиња владала обема државама. 
Олаф је  умро  1387  г.  и  Маргарита  је  постала  краљица.  Користећи  се  унутрашњом 
борбом у Шведској, она је добила и шведску круну (1389 г.). Она је сада стајала на 
челу врло велике европске државе. Маргарита је тежила да учврсти уједињење три 
северне  краљевине,  да  их  обезбеди  својој  династији  и  да  у  исто  време  створи 
политичку превласт Данске у тој заједници. Она је постигла да њен братанац из трећег 
колена, Ерик Померански, буде изабран најпре за краља Норвешке, а онда Данске и 
Шведске.  1397  г.  у  Калмару,  на  скупу  духовне  и  световне  аристократије  све  три 
краљевине,  Ерик  је  био свечано крунисан за  краља Данске,  Шведске  и  Норвешке. 
Услови под којима су се све три земље ујединиле нису били формално утврђени, али је 
Калмарска унија у целини доносила све користи само Данској.

Маргарита је и даље владала земљама Калмарске уније све до своје смрти (1412 
г.). »Читаву данску аристократију обузео је страх од мудрости и моћи те жене« — каже 
савремена  хроника.  Маргарита  је  водила  самовласну  политику  у  тежњи  да  себи 
потчини  феудалце  на  свим  њиховим  поседима.  Својим  најближим  људима  она  је 
обилно  делила  феуде  и  епископска  места  како  у  Данској,  тако  и  у  Шведској  и 
Норвешкој.

Распад  Калмарске  уније. Политика  данских  краљева  изазивала  је  дубоко 
незадовољство у Шведској. 1434 г. тамо је почео устанак против данске власти. 1435 г. 
објављено је на скупштини сталежа у Шведској да је Ерик збачен. Ускоро после тога 
данска је аристократија постигла да се он протера из Данске. Без обзира на неколико 
покушаја да се обнови Калмарска унија, она је фактички престала да постоји (до њеног 
формалног укидања дошло је тек 1523 г.). Шведском су управљали њени »регенти« 
или, тачније, њена аристократија. Али је Норвешка и даље остала под влашћу данских 
краљева. Унија с Норвешком трајала је све до 1814 г.

1459 г., користећи се слабљењем Немачке (види гл. XXIV), дански су краљеви 
прикључили  својим  поседима  Шлезвиг  и  Холштајн.  Дански  краљеви  су  притом 
потврдили привилегије домаћој аристократији. Но они нису успели да потчине сељаке, 
који су живели у западном Холштајну (Дитмаршену) и упорно бранили своју слободу од 
напада холштајнских грофова. Када су дански и немачки ритери учинили покушај да их 
покоре, сељачка војска Дитмаршена нанела им је пораз код Хемингштата (1500 г,).

Положај сељака у Данској у XV в. Међутим, у самој Данској положај сељака 
постајао је све тежи. У XV в.  Данска је  постала главни снабдевач Немачке стоком 
(особито коњима и воловима), а исто тако и житом, уљем, машћу и сировим кожама. И 
племство и горњи слој слободног сељаштва почели су да воде привреду, срачунату на 
извоз. Понекад су сами племићи опремали трговачке бродове. Данско племство добило 
је право да без царине увози жито у градове и да без царине отуда извози сву робу. На 
бази  прелаза  на  трговачку  пољопривреду  земљопоседници  су  тежили  да  прошире 
површине обделане земље, заузимајући земље слободних сељака и смањујући деонице 
кметова. У XV и XVI в. у Данској се у великом обиму врши прелаз од система дажбина 
на систем кулука и претварање слободног сељачког слоја у кметове. Сељаштво је на то 
одговорило  низом  устанака,  које  су  аристократија  и  краљевска  власт  сурово 
угушивали.
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Пораст  трговине  пољопривредним  производима  ојачао  је  донекле  и  данске 
градове,  који  су у  тој  трговини били посредници.  Слабљење Ханзе,  које  је почело 
крајем XV в., створило је повољне услове за развитак трговине приморских градова 
Данске, међу којима на прво место избија Копенхаген. За време краља Ханса (1481—
1513  г.)  почела  је  успешна  борба  с  Ханзом  коју  је  Данска  настојала  да  лиши 
привилегија. Ханс је изградио ратну флоту за борбу против Ханзе, повећао је трговачке 
царине, које су наплаћиване у Зунду. Али је ипак од развитка данског експорта у првом 
реду вукао корист крупни феудални земљопосед, коме је током XV в. доспела у руке 
сва политичка власт.

Политичка власт крупних феудалаца. Крајем XIV в.  престао је да се сазива 
такозвани Danehof — претставништво сталежа, у које су улазили и грађани и слободни 
сељаци.  Власт  се  све  више  концентрисала  у  рукама  сталног  управног  органа  — 
државног  савета (Rigsraad),  састављеног  од аристократије.  У  њему су  заседала сва 
седморица  данских  епископа  с  лундским архиепископом  на  челу  и  око  двадесетак 
световних  велможа.  Тај  је  савет  потпуно  потчинио  себи  краљевску  власт. 
»Капитулације«,  које  су  издавали  краљеви  ступајући  на  престо,  све  су  више 
проширивале  привилегије  и  компетенцију  државног  савета.  »Капитулација«  краља 
Кристиана I (средином XV в.) коначно је потчинила краљевску власт државном савету. 
Проглашена је изборна монархија«, и краљ без сагласности савета не само да није 
могао  делити  лена,  убирати  порезе  и  објављивати  рат,  већ  ни  управљати  својим 
доменима.. »Капитулација« Ханса претила је срамним изгнанством из државног савета 
сваком његовом члану који би ишао против својих другова и почео да тражи краљеву 
наклоност. »Капитулација« његовог наследника Кристијана II  унела је обавезу да се 
најбоља  лена  у  земљи  деле  само  члановима  државног  савета.  Аристократији  су 
предата у руке права јурисдикције, укључивши и смртну казну. У њену корист била су 
донета ограничења наследних права слободног сељаштва. Данска улази у XVI век као 
феудално-кметска држава, којом управља олигархија духовних и световних магната.

2. ШВЕДСКА

Спори темпо феудализације. У  Шведској  је  процес феудализације текао још 
спорије  него  у  Данској.  Ту  су  се  упорно  одржавали  старински  родовски  односи. 
Релативно  ретка  насељеност  земље,  велика  слабо  насељена брдска  и  шумска 
пространства, куда се сељаштво могло повлачити, слаба веза с феудалном Европом, 
стварали су овде нарочито повољно тле за одржање слободног сељаштва. Ипак се код 
Швеђана  релативно  рано  јавља  крупни  земљопосед,  везан  делом с  патријархалним 
ропством. Феудализација је текла нешто бржим темпом на југу, који је био насељенији 
и тешње повезан с Данском и Немачком.

Пошто је процес феудализације текао лагано, успореним се темпом ширило у 
Шведској  и  хришћанство,  које  је  наилазило  на  упоран  отпор  родовског  уређења  с 
његовом старом религијом. Олаф је био први краљ који је примио хришћанство (око 
1000 г.), али је оно тек у XIII в. коначно победило у Шведској. Покушаји краљева да 
насилно уведу хришћанство, у коме су они видели врло важан ослонац своје власти, 
изазивали су одлучан отпор у народу. Долазило је до правих ратова између краљева и 
народа; народ се дизао за повратак старе паганске вере, која је за њега била симбол 
старе слободе.

Освајање Финске. У  име  хришћанства  краљеви су  водили не  само  политику 
потчињавања шведског сељаштва, већ и политику спољних освајања. Од средине XII в. 
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Швеђани  учествују  у  освајању  источних  обала  Балтичког  Мора,  такмичећи  се  с 
Немцима.  Ударци Швеђана били су  уперени према северу — на Финску и на  Неву, 
тежећи да освоје њено ушће, како би завладали балтичком трговином с Русијом. Од 
средине XII в. почињу »крсташки ратови« шведских краљева против Финске. Финска су 
племена била побеђена и принуђена да се покрсте. Од XII в. почели су походи на Неву. 
Али, освајачке тежње Швеђана наишле су на одлучан отпор од стране Карелаца и Руса. 
1240 г. Швеђане је на Неви потпуно разбио новгородски кнез Александар, који је за то 
добио надимак Невски. У тој битки Александар је ранио у лице вођу Швеђана јарла 
Биргера из породице Фолкунга, који је, уз свог шурака слабог краља Ерика, фактички 
управљао  Шведском.  После  Ерикове  смрти  за  краља  је  био  изабран  Биргеров  син 
Валдемар, али је власт фактички и даље остала у рукама Биргера. У време његове 
владе Шведска је ступила у тешње везе с Данском и Немачком. Немачки досељеници 
су  припомогли  да  се  у  Шведској  развије  рударство  (тамо  је  одавно  копан бакар  и 
гвожђе). Биргер је закључио трговачки уговор с Либеком.

Учвршћивање феудалних односа. За време династије Биргерових потомака — 
Фолкунга (1250—1384 г.) — феудални односи учинили су велики корак напред. Знатан 
део сељаштва лишен је земљишне својине и пао у зависност крупних земљопоседника, 
и духовних и световних. Та је зависност појачавана због тога што су краљеви обилато 
делили имунитетна права. Војна служба је све више поверавана ритерима; сељаштво је 
већ морало да даје краљу низ натуралних дажбина и обавеза. Продирање феудалних 
односа  и  установа  у  Шведску  било  је  делом  у  вези  с  немачким  утицајем,  који  је 
нарочито појачан за време краља Магнуса Ладулоса (1275—1290 г.), који се ородио с 
холштајнском кућом. 1280 г.  Магнус је издао уредбу да се сви који служе војску у 
коњици ослобађају пореза на личност и земљу; пореза је била ослобођена и црква, 
тако да су се они свом својом тежином свалили на сељаштво.

Од XIII в. почели су у Шведској да ничу градови. Трговина почиње да игра све 
већу улогу у животу земље. Али се трговина, углавном, налазила у рукама Немаца и 
Данаца, од којих се састојао и већи део горњег слоја градског становништва. Шведска 
је била чисто аграрна земља, и градови у њој нису играли крупну улогу.

Као и у Данској,  у Шведској  у XIV и XV в. јача феудална аристократија,  која 
фактички  и  управља  земљом,  потискујући  краљевску  власт.  Краљевска  власт  је 
настојала да се ослони на ниже племство, на грађане н на слободне сељаке,

Те  се  политике  држао  краљ Магнус  Ериксон  (1319—1363  г.),  али  без  успеха. 
Утицај  феудалне  аристократије  и  даље је  растао.  Власт  је  све  више  прелазила  на 
државни савет, који су чинили претставници више аристократије.

Магнусова спољна политика, усмерена против Новгорода, била је неуспешна и 
није му донела ништа друго сем дугова. Он је узимао зајмове и од папа, и пошто их 
није вратио, био је искључен из цркве. Аристократија, незадовољна њиме, више пута 
је дизала устанке против њега и, најзад, га је збацила 1363 г. На престо је био изабран 
Албрехт, син мекленбуршког војводе. Аристократија се користила његовим избором да 
би«дошла  до  нових  привилегија.  За  његове  владе  државни  је  савет  присвојио  низ 
широких политичких права: попуњавање савета новим члановима било је остављено 
самом савету; савет је имао искључиво право да дели земљишне поклоне. Ово право 
чланови савета су, као и у Данској, широко користили да се лично обогате. Шведски 
феудалци  и  Немци  који  су  дошли  са  Албрехтом  жестоко  су  угњетавали  шведско 
сељаштво, Немци су преплавили шведске градове и узели у њима сву власт у своје 
руке. Феудалци су некажњено по читавој земљи вршили пљачке и убиства.

Шведска за време Калмарске уније. Најзад се против Албрехта ујединило и 

322



ниже  племство,  и  грађани-Швеђани  па  и  део  крупних  феудалаца,  незадовољан 
немачким  насиљем.  Они  су  се  обратили  за  помоћ  Маргарити  Данској.  Удруженим 
снагама  Данаца,  Норвежана  и  Швеђана  пошло  је  за  руком  да  потуку  немачку 
Албрехтову  војску  (1389  г.).  Једино  је  Штокхолм  још  осам  година  остао  у  власти 
немачких најамника, који су пљачкали по Балтичком Мору.

Шведска аристократија била је приморана да ступи у унију с Данском, али се 
данска  политика  косила  са  интересима  шведских  феудалаца.  Ограничавање  права 
аристократије, одузимање краљевских земаља које је она присвојила, дељење феуда у 
Шведској  Данцима,  рушење  феудалних  замкова  —  све  је  то  изазивало  дубоко 
незадовољство  међу  шведском  аристократијом.  И  спољна  политика  Данске,  која  је 
била усмерена против Ханзе и Холштајна, газила је интересе Шведске, која је желела 
да  с  Немачком успостави  непосредну  трговачку  везу.  Крајње су  били  незадовољни 
сопственици рудника, тесно повезани с Ханзом, којој су продавали гвожђе и бакар. 
Данско  чиновништво  дозвољавало  је  себи  сва  могућа  угњетавања  и  изнуђивања. 
Данску  је  власт  пратило  јачање  феудалног  угњетавања.  Дански  феудалци,  који  су 
добили земљопоседе у Шведској, претварали су сељаке у кметове и угњетавали их.

Устанак  Енгелбректа. 1434  г.  избио  је  у  Далекарлији  устанак  под  воћством 
ситног  племића  Енгелбректа  Енгелбректсона.  Он  је  брзо  захватио  читаву  земљу. 
Сељачка војска коју је организовао Енгелбрект успешно је оперисала против Данаца. 
Устанку су пришли сви који су били незадовољни данском влашћу, и Шведска је за 
непуна четири месеца била ослобођена Данаца (сем неколико утврђених места). 1435 
г. Енгелбрект је сазвао сталешку скупштину — риксдаг — на коју су на равној нози са 
аристократијом  и  свештенством  били  позвани  и  претставници  градова  и  слободног 
сељаштва.  Та  је  скупштина  објавила  збацивање  Ерика  Померанског  и  изабрала  за 
регента краљевине Енгелбректа. Али сељаци нису тежили само да се ослободе данске 
власти.  Њихов  је  покрет  почео  да  се  усмерава  против  шведских  феудалаца.  Међу 
сељацима се ширило учење о општој једнакости.

Обнова  уније. Феудалци  су  се  узнемирили.  Нарочито  се  онеспокојило 
свештенство;  оно  је  у  сељачком  покрету  видело  аветињу  хуситства,  које  је  тада 
плашило машту католичког свештенства читаве Европе. Стога су се аристократија и 
свештенство  сложили  да  врате  на  престо  Ерика  Померанског,  али  су  притом  за 
управљање  земљом  поставили  свог  регента,  чувеног  племића  Карла  Кнутсона. 
Енгелбректа су се ослободили издајничким убиством. Ерик је морао обећати да ће се 
на највише дужности у Шведској постављати само шведске велможе и да ће се отсада 
ратови објављивати само у сагласности са аристократијом све три краљевине. На тај 
начин, Калмарска је унија задржана, ма да у суштини само формално. Између Шведске 
и  Данске  вођена  је  дуготрајна  борба,  с  којом  је  била  повезана  и  борба  у  самој 
Шведској. Крупни феудалци и нарочито црква чинили су данску партију, која је тежила 
да уз помоћ Данаца доведе до краја феудализацију шведског друштва и да потчини 
себи сељаштво. Покушаји који су чињени у том смислу навели су сељаке да приђу 
»националној« партији, која се састојала од ситног племства и грађана и која се борила 
за пуну политичку самосталност Шведске.

Стен Стире. 1470 г. »национална« је партија истакла за регента Стена Густавсона 
Стиреа (1470—1503 г.). Стире је потукао Данце у близини Штокхолма (1471 г.). Али га је 
шведска аристократија приморала да призна зависност од данских краљева, ма и чисто 
номинално. Стире је био један од најобразованијих људи свог времена. Он је основао 
универзитет у Упсали (1477 г.; после две године основан је и први дански универзитет 
у  Копенхагену)  и  увео  је  у  Шведску  штампање  књига.  Ослањајући  се  на  слободно 
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сељаштво и тежећи да поправи његов положај, Стире је изазвао према себи мржњу 
племства и свештенства, који су на све могуће начине ометали његову активност и 
тражили подршку у  Данској.  Свештенство га  је  искључило из цркве.  Када је  умро, 
народ је био уверен да су га отровали. Ускоро после његове смрти аристократија је 
поново однела превагу и позвала данског краља.

Без обзира на то што је у Шведској постојао знатан слој слободног сељаштва, у 
земљи  је  главна  снага  постала,  као  и  у  Данској,  крупна  феудална  аристократија. 
Неколико аристократских породица и више свештенство приграбили су у своје руке 
власт у Шведској.

3. НОРВЕШКА

Особености социјалног уређења Норвешке. Историја треће северне краљевине 
—  Норвешке  —  одликује  се  знатном  специфичношћу.  У  норвешком  се  друштву 
феудализам  развијао  врло  слабо.  Слободни  сељаци-сопственици  чинили  су  током 
читавог  Средњег  века  основицу  социјалног  уређења  Норвешке.  Снага  норвешке 
аристократије  није  се  заснивала  на  експлоатацији  сељаштва  већ  на  раду  робова, 
поморским разбојништвима и делом на трговини.

Специфичност социјалног уређења Норвешке одредили су делом њени природни 
услови. Становништво те планинске и шумске земље с дугачком обалском линијом, 
дубоко испресецаном фјордовима, које је и данас крајње ретко, било је у Средњем 
веку  још ређе.  Било  је  врло  мало  земље подесне  за  обрађивање,  она  је  у  малим 
парцелама лежала између брда и шума. Део становништва живео је по фјордовима, 
бавио се риболовом и морепловством. Из те средине полазили су смеони морнари и 
гусари у епохи викинга. Већи део Норвежана бавио се земљорадњом и сточарством: 
Особености норвешких предела одредиле су и особености њеног аграрног уређења. У 
њој  су  се  сачували  несумњиви  трагови  првобитног  општинског  поретка,  особито  у 
поседовању шума. Али у исто време ретке и разбацане парцеле погодне за обрађивање 
чиниле  су  сеоска  насеља  немогућним.  Норвешки  сељаци  (с  малим  изузецима) 
становали су у индивидуалним имањима, често разбацаним на великом међусобном 
растојању, при чему су земљишта једног имања ретко била заједно већ су се обично 
састојала  од  разбацаних  комада.  Ти  услови  крајње  су  отежавали  развитак  крупног 
земљопоседа и  организацију  властелинског  газдинства.  Борба са суровом природом 
челичила је норвешког рибара и сељака, развијала у њима дух независности и вољу да 
се супротставе свим покушајима лишавања слободе.

Оскудно норвешко тле давало је мало жита. Оно је Норвешку учинило зависном 
од земаља које су у њу увозиле жито, пре свега од Данске. У Норвешкој, се стално 
стварао  вишак  становништва  који  није  налазио  хлеба  у  самој  земљи.  На  тој  бази 
развија се гусарство, служење у најамничким војскама, освајање земаља преко мора 
ради колонизације, а доцније — трговачко морепловство.

Почеци  феудализма. Видели  смо  у  Норвешкој  почетак  социјалне 
диференцијације, одвајање родовске аристократије, образовање дружина и постанак 
краљевске  власти  (види  гл.  VI).  Постојање  патријархалног  ропства  код  Норвежана 
допринело  је  образовању  родовске  аристократије.  У  Норвешкој  се  запажају  и  први 
кораци  феудализма  који  су  нам  познати  из  историје  других  земаља.  Али  напред 
побројени  услови  задржавали  су  у  Норвешкој  процес  феудализације.  У  X  и  XI  в. 
извршено је покрштавање Норвешке, које је наишло на јак отпор народа, а које је 
завршио  краљ  Олаф  Дебели,  или  Свети  (1015—1030  г.).  Црква  је  у  XI  и  XII  веку 
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искористила борбу која је избила међу претендентима на престо, да би повећала своје 
поседе и ојачала свој утицај. Црква је потчинила свом утицају избор краља, почела да 
купи  десетак  од  читавог  становништва,  стекла  потпуну  независност  од  краљевске 
власти у питању постављања лица на црквене положаје. У савезу са аристократијом бна 
је тежила да потчини себи сељаштво.

Борба слободног сељаштва са свештенством и аристократијом. Свемоћ вишег 
свештенства и аристократије, који су тежили да у Норвешкој заведу чисто феудални 
поредак,  изазвала  је  устанак  ситног  племства  и  сељаштва.  Устаници  (такозвани 
биркебејнери) разбили су аристократију упркос помоћи коју су овој пружили Данци. 
Краљ Магнус који се налазио на челу аристократије био је убијен, а вођ устанка Свере 
проглашен за  краља (1184 г.).  Све привилегије  цркве биле су  укинуте,  а  епископи 
принуђени  да  напусте  земљу.  Иноћентије  III  бацио  је  на  Норвешку  интердикт  и 
искључио Свереа из цркве, али — без резултата.

Борба између аристократије и сељаштва овим није престала. Црква је успела да 
добије натраг неке од својих привилегија (ослобођење црквених поседа од обавезе да 
дају војнике, слободу црквених избора, независност црквеног суда), али она више није 
могла да себи поврати ранији политички утицај. Ослањајући се на ситно племство и 
слободно  сељаштво,  краљевска  је  власт  постепено  сужавала  привилегије 
аристократије и, најзад, уништила аристократске титуле (јарла и лендерменда). Томе 
је допринело и пропадање економске основице на којој се заснивала аристократија у 
Норвешкој: ропства, гусарства и прекоморске трговине. Гусарство и хватање људи у 
ропство све више припада прошлости, а трговином све више овладавају северонемачки 
градови.

За  време  краља  Магнуса  Поправљача  закона  (1263—1280  г.)  победа  над 
аристократијом учвршћена је кодификацијом обичајног права земље. Краљевски савет 
се састоји од чиновника које именује краљ, важније ствари решавају се на народним 
скупштинама —  тингима — у четири области на које се делила Норвешка. Сем тога, 
сазиван је  алтинг (општа скупштина) у Бергену. Норвешка је коначно постала земља 
малог слободног земљопоседа.

Норвешка у унији са Шведском и Данском. Али је Норвешкој претила опасност 
с друге стране. Окружена феудалним државама, јачим но што је била сама, од којих је 
уз то зависила у снабдевању житом, она је била принуђена да се потчињава час једној 
час другој. То потчињавање добија у почетку облик персоналне уније, а затим. иде 
много даље. Шведски краљ Магнус Ериксон наследио је од свог деда, норвешког краља 
Хакона V, норвешку круну. Унија Норвешке и Шведске одржала се током већег дела XIV 
в. (1319—1371 г.), не вршећи, уосталом, приметни утицај на уређење Норвешке, која је 
сачувала своје старо право и политичку организацију. Много је већу опасност крила 
унија  с  Данском, закључена 1397 г.  у  Калмару.  Како смо видели,  та  је  унија  била 
погодна само за Данску, која је тежила да се користи изворима богатства других двеју 
скандинавских земаља за своје интересе. Данска влада привукла је на своју страну 
више свештенство у Норвешкој, попунила државни савет Норвешке Данцима, увела низ 
нових  пореза,  пошто  су  јој  били  потребни  новац  и  људи  за  њене  ратове,  за  које 
Норвешка није била заинтересована. Један од начина експлоатације Норвешке било је 
кварење  монете  за  коју  је  данска  влада  захтевала  да  се  прима  по  номиналној 
вредности,  тражећи  у  исто  време  да  јој  се  плаћа  монетом  пуне  вредности.  Део 
норвешке територије  (Шетландска  и  Оркадска  острва)  Данска  је  продала  шкотском 
краљу. У Норвешкој су више пута избијали устанци против режима који су увели Данци; 
Норвешка  се  прикључивала  устанцима  у  Шведској  и  тежила  да  нађе  ослонац  код 

325



шведских краљева склапајући с њима унију. Али је Данска успевала да војном снагом 
угуши те устанке и обнови унију с Норвешком. Нарочито упоран устанак избио је 1501 
г., када су норвешки сељаци, под воћством Кнута Алфсена, до ногу потукли данску 
војску. Но на крају крајева Данци су знали да лукавством и силом потчине Норвежане и 
да терором учврсте данску власт.

На  тај  начин,  уз  сву  специфичност  свог  друштвеног  уређења  Норвешка  није 
избегла  да  се  потчини  феудалној  експлоатацији,  која  је  карактеристична  за  читав 
Средњи век у Европи. Али је у Норвешкој феудална експлоатација добила специфичну 
форму  политичке  зависности  сељака,  који  су  сачували  своју  слободу  и  својину  од 
феудалне  аристократије  Данске,  која  је  Норвешку  експлоатисала  порезима  и 
регрутовањем.

ЛИТЕРАТУРА

I.  Класици  марксизма. Маркс, Хронолошки  изводи,  т.  I  (»Архив  Маркса  и 
Енгелса«, т. V, стр. 328—340). —  Енгелс, Грађански рат у Швајцарској, Дела, т. V. — 
Енгелс, Одговор г. Паулу Ернсту, Дела, т. XVI, део 2.

II. Студије. Приручници. Лавис и Рамбо, Општа историја од IV века, т. III, 1897, 
стр.  745—765.  —  Шаскољски, Борба шведских крсташа против Финске (XII—XIV век), 
»Историски часопис«, бр. 4—5, 1940. — Шаскољски, Борба Новгорода са Шведском пред 
Невску битку, »Војно-историски часопис«, бр. 7, 1940. —  Тихомиров, Битка на Неви, 
»Војно-историски часопис«, бр. 7, 1940.

326



XXVIII. ЧЕШКА ОД XI ДО XV ВЕКА

Чешка и Немачка. Чешка је улазила у састав Светог Римског царства. У њеном 
кнежевском роду  Пшемисловића  избијале  су  у  XI  и  XII  в.  сталне  свађе  и  борбе  за 
престо, а то је Немачкој служило као повод да се меша у чешке послове. На тај начин, 
зависност Чешке од царства постојала је све већа. Учвршћивање немачког утицаја у 
Чешкој  било  је  повезано  с  јачањем  феудализма  и  повећањем  социјалног  значаја 
аристократије.  Чешка  је  аристократија  у  својим  напорима  да  потчини  сељаштво 
налазила подршку код немачких феудалаца. Исто су се тако и чешки кнежеви, који су 
се борили за власт, обраћали цару да им потврди њихова права. Али је подршка чешких 
кнежева била потребна немачким владарима у њиховој политици, особито за њихове 
италијанске походе, па су им чинили извесне уступке. 1086 г. кнез Вратислав добио је 
од  цара  Хенрика  IV  краљевску  титулу.  Додуше,  та  је  титула  засад  носила  лични 
карактер, без права да се преда потомству, али је већ 1158. г. кнез Владислав добио од 
Фридриха Барбаросе наследну титулу зато што му је помогао у време италијанског 
похода.

Мешајући  се  у  борбу  претендената  на  чешки престо,  цареви  су  тежили да  у 
Чешкој учврсте свој утицај. Они су настојали да у земљи створе самосталне феудалне 
области, да би омели њено политичко уједињење.

Фридрих Барбароса је поделио прашком епископу кнежевска права и подигао у 
ранг царске кнежевине (маркгрофовије) источни део чешке краљевине — Моравску. 
Стварање  царских  кнежевина  у  Чешкој  претстављало  је  у  рукама  царева  један  од 
начина да се та земља потчини.

Учвршћење  политичке  самосталности  Чешке. Али  услови  у  самој  Немачкој 
слабо  су  доприносили  учвршћењу  царске  власти  над  Чешком.  Борбом  између 
Хоенштауфоваца и Велфа, која је почела после смрти Фридриха Барбаросе, користио 
се чешки краљ Пшемисл I који је од обеју страна добио разне привилегије. Чешка и 
Моравска опет су се ујединиле у једну област. Нарочито је битна у том погледу била 
привилегија коју је Чешкој поделио Фридрих II 1212 г.; на основу које су били утврђени 
односи између чешке краљевине и царства. Захваљујући њој Чешка је постала потпуно 
самостална држала. Чешком владару била је потврђена краљевска титула, призната је 
наследност краљевске власти, а у случају да нема наследника — краља је бирао сејм, 
тј.  скупштина  чешких  феудалаца.  Цару  је  остављено  само  номинално  право  да  га 
потврђује. Вазална зависност Чешке од царства изражена је у томе што је чешки краљ у 
доба похода на Рим морао да пошаље цару помоћни одред од 300 наоружаних коњаника 
или да плати уместо тога новчану накнаду од 300 гривни сребра. На царским саборима, 
рајхстазима, чешки краљеви су морали да учествују само у оним случајевима када би 
се рајхстази одржавали у неком граду близу чешке границе. У противном случају чешки 
краљеви могли су и да не долазе на царске саборе. Доцније је чешки краљ добио врло 
важно право да заједно са осталих шест изборних кнежева бира цара.

Немачка колонизација. Али,  пошто је  Чешка  на  тај  начин добила  политичку 
независност,  чешки  краљеви  су  дозволили  да  немачки  утицај  продире  другим 
путевима.  Чешка  је  била  изложена  немачкој  колонизацији,  као  и  друге 
западнословенске земље. Додуше, овде немачка колонизација није могла да добије 
онај  карактер  као  у  земљи  Бодрића  или  Љутића,  које  су  Немци  потчињавали  и 
истребљивали. Код Чешке су Немци имали посла с јаком државом, и они су се у њу 
увлачили другим путевима.

Пре  свега  треба  истаћи  увлачење Немаца  у  цркву  и,  нарочито,  у  манастире. 
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Чешка је примила хришћанство од Немаца, и манастири који су у њој основани били су 
углавном немачки. У XII и  XIII в. број тих манастира нагло расте. У редове калуђера 
примани су  у  тим манастирима готово  искључиво  Немци.  Пошто  би  добили велике 
комплексе  необрађене  земље,  манастири  су  позивали  тамо  сељаке-досељенике  из 
Немачке. На тај начин настала су велика немачка манастирска гнезда. Манастири су 
настојали да се на више црквене положаје у Чешкој доводе немачки епископи и опати. 
Резултат је био да је црква у Чешкој германизована и да је више свештенство узимано 
већим делом из редова Немаца.

Немачки  утицај  провлачио  се  и  кроз  духовно-ритерске  редове  Хоспиталаца  и 
Темплара,  који  су  од  чешких  краљева  добијали  простране  чешке  територије. 
Довлачени су и други немачки ритери, на које су чешки краљеви тежили да се ослоне 
у  својој  борби  против  домаће  аристократије.  Монаси-просјаци  фрањевачког  и 
доминиканског  реда,  који  су  преплавили  Чешку  почев  од  XIII  века,  такође  су 
регрутовани углавном из редова Немаца.

Успон градова у Чешкој је почео нешто доцније него у Немачкој — крајем XII в. 
Чешки краљеви, оснивајући градове, довлачили су у њих немачке занатлије и трговце, 
који  су  организовали  своје  еснафе  и  гилде.  Тим  су  градовима  даване  све  могуће 
привилегије и олакшице пореске природе. Градовима се управљало на основу немачког 
права, у већини случајева преписаног од нирнбершког и магдебуршког градског права. 
Све је то чињено због тога што су градови за краљеве били један од важних извора 
прихода.  Развитак  занатства  и  трговине  посматран  је  са  становишта  богаћења 
краљевске  касе.  Током  времена  образовало  се  у  градовима  чешко  занатлиско  и 
трговачко становништво, али су патрипијат готово искључиво чинили Немци.

Најзад,  треба  истаћи  још  једну  важну  околност.  Чешки  рудници,  особито 
сребрни,  били  су  најбогатији  у  царству.  Да  би  се  они  експлоатисали,  позивани  су 
немачки. рудари, вештији том послу. У почетку су то били ситни предузетници који су 
образовали друштва рудара, а краљ је добијао такозване регалије, тј. део извађеног 
сребра, а исто тако извесне царине и порезе. Захваљујући добијању сребра и других 
метала Чешка је краљевина постала најбогатија у царству. Ниједан кнез у царству није 
се по богатству могао мерити с чешким краљем.

Постепено се стање у рударству променило. Послови су почели да се све више 
концентришу у рукама крупних предузетника, који су били у стању да у посао уложе 
знатна  средства.  Кадрове  радника давало је  у  све већим размерама домаће  чешко 
становништво које је било без земље. Међутим, газде рудника били су Немци.

Тако су немачки елементи продирали у Чешку. Немци су углавном претстављали 
вишу класу. То су били крупни земљопоседници, црквени високодостојници, градски 
патрицијат и власници рудника.

Феудализација чешког друштва довела је до развитка феудалног начина живота 
и обичаја. Ритерска култура која се развијала у Западној Европи у XII и XIII в. почела се 
ширити по Чешкој  углавном из Немачке или, тачније,  преко Немачке,  доводећи до 
извесне германизације дворских и виших слојева чешког друштва. Чешка аристократија 
почела је да подражава Немцима у одевању, обичајима па и језику. Она је почела да 
своја  презимена  претвара  у  немачка;  аристократи  су  усвајали  обичаје  рнтера  са 
Запада, приређивали ритерске турнире итд.

Краљ Вацлав I,  син Пшемисла, говорио је само немачки; чак је на том језику 
певао песме у стилу минезенгера.

Сељаштво и феудалци. Процес феудализације завршио се у Чешкој углавном у 
XII в. Главна маса сељаштва била је до тог времена већ претворена у кметове. Додуше, 
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постојао  је  још  известан  слој  слободних  сељака-сопственика,  али  се  он  налазио  у 
процесу постепеног ишчезавања. Основну масу сељака чинили су полукметови, који су 
се латински звали  вилани, а чешки  седлаки. Они су феудалцима плаћали дажбине, 
кулучили и испуњавали обавезе према држави, али су се код њих сачували извесни 
остаци слободног положаја, јер су имали право прелажења. Но и то право све се више 
ограничавало. Да си се преселио, седлак је морао не само да врати феудалцу своју 
земљу, већ и да плати таксу за одлазак. Тако је долазило до претварања читаве масе 
сељака у кметове.

У XI и XII в. у Чешкој је било много робова — отрока. Већина их је насељавана на 
земљу и они су се у XIII в. слили у једну класу са седлацима, претвореним у кметове. 
Бољи је био положај Немаца-колониста, чије су обавезе биле тачно утврђене.

Феудална  класа  —  шљахта (nobiles)  делила  се  на  две  групе.  Горњи  слој 
феудалног друштва чинили су такозвани панови (domini). Затим су долазили средњи и 
ситни ритери, којима је дат назив владикâ. Док су панови у то време пали под снажан 
утицај  феудалних обичаја  и феудалне културе који  су долазили из Немачке,  ситни 
ритери су мање подлегли том утицају и сачували су национални карактер.

Снажење  Чешке.  Пшемисл  II. Чешка  је  краљевина  у  XIII  в.  почела  да  игра 
крупну улогу у Светом Римском царству. То се нарочито односи на период феудалне 
анархије, која је завладала у Немачкој после пада Хоенштауфоваца, када је у доба 
такозваног »међувлашћа« (1254—1273 г.)  царска власт постала номинална и када је 
сваки кнез гледао да ојача своју самосталност. У то је доба водећа улога припадала 
чешким  краљевима,  који  су  између  свих  кнежева  царства  били  најбогатији  и 
најмоћнији.  Јачање чешких краљева постало је  најизразитије  за  владе Пшемисла II 
(1253—1278  г.)  кога  Немци  називају  Отокаром  II.  Куповином,  браковима, 
потплаћивањем  и  освајањем  Пшемисл  II  је  стекао  низ  великих  поседа:  војводство 
Аустрију, Штајерску, Корушку и Крањску. Тако су се Пшемислови поседи простирали 
до Јадранског Мора. Пшемисл II је истакао своју кандидатуру на царски престо, али 
немачки кнежеви нису желели да имају за цара тако моћног владара и изабрали су 
Рудолфа Хабзбуршког.

Пшемисл није успео да задржи територије које је стекао. У Чешкој је вођена 
непрестана  борба  између  краља  и  домаће  аристократије.  Ма  да  је  аристократија 
усвојила немачке обичаје, она се крајње непријатељски држала према оним Немцима 
које је краљ позивао из Немачке и којима је делио земљу и кметове. На тој су бази 
између  чешких  панова  и  краља  избијали  стални  неспоразуми  и  сукоби.  Рудолф 
Хабзбуршки је вешто искористио ту поцепаност између панова и краља. Он је 1276 г. 
кренуо  у  рат  против  Пшемисла,  —  рат  који  се  завршио  потпуним  поразом  овога. 
Пшемисл  се  морао  одрећи  Аустрије,  Штајерске,  Корушке  и  Крањске,  које  су  сада 
постале наследни хабзбуршки поседи (види гл.  XXIV).  Син Пшемисла II  — Вацлав II 
ујединио је у својим рукама краљевску власт над Чешком и Пољском, а његов син 
Вацлав III постао је краљ Угарске. На тај начин, све су се те три краљевине привремено 
ујединиле под влашћу династије Пшемисловића.

Луксембуршка династија. 1306 г. угасила се династија Пшемисловића и почела 
је борба за чешки престо између неколико немачких династија. Најзад је чешка круна, 
уз подршку делом папства а делом градског немачког патрицијата, припала 1310 г. 
Јовану  Луксембуршком,  сину  немачког  цара  Хенриха  VII.  Нови  чешки  краљ  био  је 
приморан  да  чешким  феудалцима  —  пановима  и  свештенству  —  подели  низ 
привилегија. Он се обавезао да у Чешку неће позивати странце, да им неће давати 
положаје и земљу, да од племства неће тражити никакве службе изван краљевине и да 
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никако неће учествовати у ратним походима без сагласности самог племства. Од тог је 
времена у Чешкој почело да добија нарочити значај сталешко претставништво. Сабор, 
или чешки  сејм, који се раније окупљао само понекад, сада је почео да се редовно 
састаје по питању убирања нових дажбина или појединих законодавних мера. Али, овај 
сабор није  личио на  оно  сталешко  претставништво  које  је  постојало  у  Енглеској  и 
Француској. Иако су градови отишли далеко напред у XII и XIII в., њихов је политички 
утицај  остао незнатан и њихово долажење на сабор није  имало сталан карактер.  У 
сабор су по правилу долазили само световни и духовни феудалци, крупни — лично, а 
ситни преко својих претставника; на њима су само понекад учествовали претставници 
градова, уколико се питање њих непосредно тицало. Обично је краљ више волео да се 
са сталежима договара одвојено.

Долазак  луксембуршке  династије  на  чешки  престо  значио  је  јачање  крупних 
феудалаца  и  свештенства.  Јован  Луксембуршки  је  препустио  управљање  Чешком 
својим намесницима, који су морали да му плаћају закуп, залагао је краљевске земље 
и бавио се кварењем новца. Тај »Циганин«, како га назива Маркс, гледао је на Чешку 
само као на извор средстава која су му била нужна за велику политику. Он је извршио 
низ територијалних освајања, као »викар царства« прешао је Алпе и завладао низом 
градова у северној Италији. Али су изнуђивања, која је вршио у тим градовима, довела 
до тога да су га брзо протерали из Италије.

Та авантуристичка политика није нимало одговарала интересима Чешке, која је 
могла само да страда од финансиског напрезања, изазваног непотребним краљевим 
замислима. Заложеним краљевским имањима завладали су панови.

Карло IV. За владе Карла, сина Јована Луксембуршког, Чешка је дошла у царству 
до највећег утицаја. 1346 г. Карло је био изабран за немачког цара. Као цар познат нам 
је под именом Карла IV. У његово доба Чешка је постала центар царства.

Маркс  је  дао  врло  оштру  карактеристику  личности  Карла  IV  у  својим 
»Хронолошким  изводима«:  »...  препреден  ...  лажљив,  подмукао,  дипломата  и 
нитков..., кукавица, по немачком обичају поповски педантан, језуит; мисли само на то 
како да напуни своје џепове и да на рачун царства прошири своје поседе и породична 
властелинства«.105 Сва  је  његова  политика  била  усмерена  на  то  да  од  Чешке,  свог 
наследног добра, начини најмоћнију кнежевину у царству и да прошири своје поседе 
новим освајањима. За новац који му је доделио сабор откупио је краљевске поседе које 
је заложио његов отац Јован. Куповањем је дошао до низа нових земаља, разбацаних 
по читавом царству. Та су територијална проширења постигнута чешким новцем, али не 
за  Чешку  већ  за  луксембуршку  кућу.  Он  је  купио  велики  посед  као  што  је 
Бранденбуршка маркгрофовија, једна од изборних кнежевина царства, плативши за то 
суму од 500 хиљада златних гулдена, коју је изнудио од становништва Чешке.

Ширећи  границе  својих  поседа,  Карло  IV  је  тежио  да  у  исто  време  ојача 
краљевску власт у Чешкој. У том циљу сазван је 1355 г. општи сабор претставника свих 
чешких  земаља.  На  том  сабору  је  објављено  да  је  чешки  престо  наследан  у  кући 
Луксембурговаца.  У  случају  да  династија  изумре,  потврђено  је  право  претставника 
Чешке  и  њој  припојених  области  да  изаберу  себи  краља.  Но  још је  важније  било 
утврђивање односа Чешке према царству, што је Карло учинио у »Златној були« 1356 г. 
(види гл. XXIV). По њој је Чешкој био дат нарочито привилегован положај. Чешки је 
краљ заузео прво место међу световним изборним кнежевима царства.

У  својој  борби  с  домаћим феудалцима Карло IV  је  настојао  да  се  ослони  на 

105  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 76.
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немачке колонисте. Делио им је  необрађену земљу и привлачио их к  себи у циљу 
експлоатације рудника. Истовремено је потстицао развитак градова; за његове владе 
Праг је постао важан центар европске трговине. Карло је желео да учини од Прага 
престоницу царства и много се бринуо да га украси и утврди. 1348 г. основан је Прашки 
универзитет.  То  је  био  први  универзитет  царства.  Он  је  ускоро  постао  један  од 
најважнијих духовних центара Европе. Професори и студенти Прашког универзитета 
били су организовани према четири »нације«: чешкој, саксонској, баварској и пољској. 
На  тај  начин,  ту  се  од самог  почетка  испољила  превласт  Немаца,  који  су  имали у 
рукама три »нације«, пошто су и у пољској »нацији« они чинили већину.

Наследник Карла IV на чешком престолу био је Вацлав IV (1378—1419 г.).
Социјална  и  национална  борба. У  Чешкој  се  од  XV  в.  наговештају  крупне 

социјалне  промене  које  су  у  исто  време  заоштриле  националну  борбу.  Поникао  је 
чешки  грађански  сталеж.  Већ  је  било  речено  да  се  градски  патрицијат  састојао 
углавном од Немаца. Али се током XIV в. образовао у градовима знатан слој чешког 
имућног  становништва.  Чешки  биргери  који  су  се  обогатили  трговином и  занатима 
тежили су да дођу до политичког утицаја, али су притом наилазили на отпор немачких 
патрициских  родова.  У  својој  борби  против  патрицијата  они  су  искористили 
незадовољство  градских  радних  маса.  Широко  се  поље  отварало  незадовољству  у 
занатима,  који  су  почели  да  се  преуређују  на  новим  принципима.  У  еснафима  се 
одвајала  радна  маса,  калфе;  ситни  мајстори  су  пропадали  и  били  експлоатисани. 
Распадање феудално-еснафског заната и успон чешког занатства и трговине водили су 
не само заоштравању социјалне борбе већ и националним сукобима, пошто су калфе, 
ситни мајстори и рудари били углавном Чеси, а доминантан положај и у градовима и у 
рударству имали су Немци.

Треба  даље  истаћи  да  се  у  Чешкој  тог  времена  образује  знатан  слој  ситних 
пропалих ритера, који су били безнадежно задужени код градских зеленаша. Они су се 
борили против крупних феудалаца за свој економски и политички опстанак. Ти ситни 
чешки ритери постају такође носиоци националне опозиције против свемоћи немачких 
манастирских земљопоседа и земљопоседа немачке и понемчене аристократије.

Огромни  поседи  немачке  цркве  изазивали  су  код  племства  тежњу  да  се 
секуларизацијом дочепа црквене земље и да је поново подели. Црквена је земља и у 
врховима чешких феудалаца будила сличне жеље, али се то нарочито запажало међу 
ситним племством које је било толико сиромашно да се морало изнајмљивати у службу 
других земаља. Чешке најамнике из редова ситних ритера сретамо по разним земљама 
Европе.

Сељачки покрет. Али је главна снага социјалног покрета који је сазревао било 
сељаштво, које је тежило да учини крај феудализму и кметовској експлоатацији. Међу 
чешким сељаштвом јако се  шире учења секташа,  који  су  захтевали  не  само општу 
црквену  реформу  већ  и  успостављање  социјалне  правде.  Борба  експлоатисаног 
сељаштва против феудализма чини основну садржину оног великог социјалног покрета 
који је тада захватио Чешку, а затим прешао и у друге земље.

Међу сељаштвом су расла и антинемачка расположења. Сељачко становништво у 
својој основној маси било је чешко. Било је, додуше, и немачких колониста, али су се 
ти немачки сељаци у знатном степену слили већ до тог времена с Чесима у једну масу 
кметовског  или  полукметовског  сељаштва  или  беземљаша-арендатора  на 
властелинској  земљи.  Сељаци  су  се  навикли  да  на  крупног  земљопоседника, 
понемченог Чеха нли Немца, који је држао најбољу земљу, гледају као на непријатеља.

Тако  је  социјална  борба  у  Чешкој  неизбежно  морала  да  добије  национални 
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карактер, компликована уз то верским мотивима, пошто је католичка црква, која је у 
знатном степену била у рукама Немаца, претстављала непријатеља чешког племства, 
грађанства, занатлија и сељаштва.

Као  резултат  читавог  тог  сложеног  комплекса  узрока  и,  пре  свега,  протеста 
сељака против феудалне експлоатације, настаје моћан социјални покрет, који добија 
национално-верску боју а који је у историју ушао .с називом  хуситског покрета, по 
имену једног од његових првих вођа, великог чешког патриота, националног хероја — 
Јана Хуеа.

Јан  Хус. Јан  Хус  (1369—1415  г.)  је  био  професор  Прашког  универзитета.  На 
почетку своје делатности он је заступао интересе чешких биргера, средњих чешких 
градских  слојева.  Налазио  се  под  великим  утицајем  чувеног  енглеског  буржоаског 
реформатора XIV в. Виклифа, чије је погледе излагао у својим предавањима. Виклиф је 
иступао  против  католичке  цркве,  против  њених  крупних  земљопоседа,  против 
непотребне  помпе  католичких  обреда.  Он  је  захтевао  да  црква  буде  једноставна  и 
приступачна народним масама, инсистирао је на проповедима и ширењу светог писма 
на народном језику. Све те стране Виклифова учења нашле су захвално тле у Чешкој. 
Прашки је универзитет одржавао сталне везе са Оксфордским универзитетом, на коме 
је  предавао  Виклиф:  многи  предавачи  Прашког  универзитета  ишли  су  у  Париз  и 
Оксфорд  да  се  усаврше  у  наукама.  У  Оксфорду  је  учио  Хусов  пријатељ  Јероним 
Прашки.

Проповеди  које  је  Хус  држао  на  чешком језику  привлачиле  су  огромне  масе 
градског  становништва.  Он  је  иступао  против  свемоћи  свештенства,  против 
грамжљивости,  против  црквених  намета.  Хус  је  желео  да  у  цркви  оствари  идеал 
»јеванђелског сиромаштва«. Слично Виклифу, Хус је захтевао секуларизацију црквених 
земаља и иступао против папске власти, признајући ауторитет само  »светом писму«. 
Оштро се изражавао против продаје индулгенција. Око њега почели су да се уједињују 
различити  слојеви  чешког  народа  и  многи  панови,  које  је  привлачила  перспектива 
секуларизације црквених земаља.

Папа је Хуса искључио из цркве, али то овоме није сметало да настави са својим 
радом. Упркос прогонима цркве он се у то време бавио превођењем библије на чешки 
језик, стварајући чешки књижевни језик. Хус је водио велику преписку, пропагујући 
своје погледе. У јужној Немачкој, где је морао да се крије, имао је велики утицај међу 
сељацима,  градском  сиротињом  и  рударима.  Одражавајући  расположење  народних 
маса, његово је учење постајало еве радикалније. Папу је назвао антихристом, а учење 
о непогрешивости папе — богохуљењем.

1414 г.  састао се чувени сабор у Констанци, који је имао за циљ да подигне 
углед католичке цркве, пољуљан такозваним »великим расцепом«, када су се на челу 
цркве нашла најпре двојица а онда и тројица пала (види гл. XXV).

На сабор је био позван Јан Хус. Цар Сигисмунд је гарантовао безбедност његовој 
личности  и  издао  му  одговарајуће  писмо  о  имунитету.  Хус  је  био  уверен,  ако  му 
дозволе да изложи своја убеђења, да ће их већ умети и одбранити на сабору. Али се с 
њим нису ни упустили у разговор. Бацили су га у тамницу, а затим осудили на ломачу. 
Сигисмунд,  »тај  бедни  паразит,  бадаваџија,  просјак,  бекрија,  пијаница,  будала, 
кукавица и лакрдијаш«106 ништа није учинио да се заложи за Хуса. 6 јула 1415 г. Хуса су 
спалили.  После  годину  дана  погинуо је  Хусов  пријатељ и  ученик  Јероним Прашки. 
Сабор  у  Констанци  предузео  је  изванредне  мере  да  искорени  хуситску  »јерес«  у 

106  »Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 218.
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Чешкој.
Хусити. Хусова смрт била је сигнал за почетак национално-верског покрета у 

Чешкој. Она је изазвала талас протеста. На скупу панова у Чешкој склопљен је савез 
ради  заштите  хуситства.  Одатле  је  послат  сабору  у  Констанци  протест  против 
погубљења  Хуса  и  објављено  да  је  врховни  суд  по  питањима  религије  Прашки 
универзитет. Насупрот хуситима у Чешкој је организован савез католичких барона (и 
немачких  и  чешких).  Њему  је  пришао  и  краљ  Вацлав,  који  се  у  почетку  односио 
благонаклоно према хуситима. Из Прага су почели да протерују свештенике-католике и 
да их замењују хуситима, да уводе нове обреде, као, на пример, обред причешћивања 
из чаше (calix), који је сабор у Констанци најстроже забранио. По католичком учењу из 
чаше (калежа) могли су се причешћивати само свештеници, на којима тобоже лежи 
посебна  »благодет«,  световњаци  су  се  причешћивали  само  хлебом.  Пошто  је  то 
симболички означавало нарочит положај клира, многа су »јеретичка« учења устајала 
против тог начина причешћивања и захтевала да се и световњаци причешћују под оба 
вида, тј. хлебом и вином.

Каликстинци  и  таборити. Праг  је  постао  центар  умерених  хусита,  који  су 
углавном  били  заинтересовани  за  секуларизацију  црквених  имања  и  национално-
црквену реформу; они су се ослањали на имућне грађане и племство. Присталице те 
струје називале су се каликстинци или утраквисти, пошто су они као један од својих 
захтева истицали причешће под оба вида (латински sub ultraque speciae).

У јужној Чешкој почео је покрет који је истицао првенствено социјалне захтеве. 
Он је захватио радне класе села и града — сељаке, занатлије и рударе. Секташи тог 
правца приступили су организацији угњетених маса. Центар екстремних хусита био је 
град  Табор,  по  коме  је  то  хуситско  крило  добило  назив  таборита.  Таборити  су 
истицали много радикалније  захтеве како у погледу црквеног  преуређења тако и у 
погледу социјалних реформи. Они су одбацивали поштовање моштију и икона, »тајне« 
и поштовање светаца. У исто време проповедници таборита су говорили да је тражење 
кулука  и  дажбина  од стране  цркве  —  грех.  Сељаци су  бежали од  панова  у  Табор. 
Таборитима су пришли и неки пропали ситни ритери, вешти ратовању, пошто су многи 
од њих служили у најамничким војскама.

У Табору су народне масе почеле да се наоружавају да би ступиле у одлучну 
борбу за одбрану својих интереса.  То је изазвало узбуну међу пановима, који су  у 
почетку симпатисали реформи која им је обећавала заузимање црквених земаља па су 
почели да нагињу на немачку страну.

У лето 1419 г. дошло је до отворених револуционарних акција. У Прагу је почео 
устанак занатлија, који је узео карактер иконоборства. Почели су да пустоше цркве и 
манастире,  да  уништавају  предмете  католичког  култа.  Прашко  градско  веће, 
непријатељски расположено према хуситском покрету, затворио се у већницу, коју је 
народна  маса  заузела;  већници  су  били  побацани  кроз  прозор.  Покрет  је  ускоро 
захватио  већину  чешких  градова.  Градска  већа,  која  су  се  углавном  настојала  од 
имућних  Немаца-католика,  растеривана  су  и  замењивана  хуситским.  Почело  је 
уништавање манастира и протеривање монаха.  Католичке свештенике почели су  да 
протерују из парохија и приступили су увођењу богослужења на народном језику.

Исте је године умро краљ Вацлав, и чешки је престо имао да припадне његовом 
брату, цару Сигисмунду. Али је већина чешког становништва одбила да га призна, као 
Хусовог  непријатеља  и  убицу.  За  њега  се  залагала  католичка  немачка  црква,  део 
крупних  чешких  земљопоседника,  који  су  већином били германизовани,  патрицијат 
чешких градова, који је у већини такође био немачки, и поседници рудника.
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Католичкој немачкој странци супротставила се хуситска странка, чија су се два 
крила у процесу све већег револуционарног покрета почела још више да разилазе. То 
су, прво, били каликстинци који су окупили оне које је Енгелс у вези са сељачким 
ратом у Немачкој назвао »биргерском опозицијом«, тј. средње градске слојеве, средње 
трговце и имућне занатлије. Њима је пришао део племства и Прашки универзитет. Ти 
су кругови истицали захтев за националном црквом, прилагођеном верским схватањима 
буржоазије;  по  речима  Енгелса,  они  су  тражили  јевтину  цркву;  један  од  њихових 
главних захтева била је секуларизација црквене имовине.

Друго, лево крило хусита, таборити, састојало се од ситних занатлија, кметова и 
малих закупаца, које су жестоко експлоатисали немачки и чешки феудални поседници. 
Покрету  је пришла и градска сиротиња, рудари и, најзад,  део ситног племства.  По 
широком учешћу  сељаштва  и  по  својим  антифеудалним захтевима  покрет  таборита 
треба ставити у исти ред с великим сељачким ратовима — Жакеријом и устанком Вата 
Тејлора.

Али  су  таборити  заступали  разне  социјалне  кругове,  и  међу  њима  није  било 
јединства.  Интереси  ситног  племства  били  су  усмерени  према  заузимању  крупних 
земљишних  поседа  цркве.  Сељаци  су  пре  свега  захтевали  да  се  укине  кметство  и 
кметовске обавезе. Међу сеоском сиротињом, рударима и градском сиротињом велики 
је успех имао захтев да се укине приватна својина и уведе заједница имовине.

Вођ  десног  крила  таборита  био  је  чувени  војсковођа  Јан  Жишка,  учесник  у 
биткама  код  Гринвалда  и  Азенкура.  Он  је  сурово  гонио  комунистичке  струје  међу 
таборитима.  1421  г.  по  његовом  наређењу  био  је  спаљен  најистакнутији  вођ 
комунистичког крила Мартин Хуска. Жишка је истребио секту  адамита, екстремних 
секташа, који су негирали све догме, црквене »тајне« и обреде и проповедали да су 
човек и бог једно и да ниједан човеков природни нагон није грешан, како је учила 
црква,  већ  да  су  сви  по  својој  природи  божански.  Истребљујући  те 
најреволуционарније елементе међу таборитима, десни су таборити слабили покрет и 
сужавали његову социјалну базу.

Хуситски ратови. 1420 г. папа Мартин V је објавио крсташки рат против хусита. У 
тај су крсташки рат пошли углавном немачки ритери, али су тамо похитали и ритери из 
других земаља од Шпаније до Пољске. Тако сјајно наоружане и многобројне војске већ 
одавно  није  видела  Европа:  на  челу  с  царем  Сигисмундом  ту  је  кренуло  мноштво 
духовних  феудалаца,  сви  изборни  кнежеви  са  својим  војскама.  А  ипак  су  они 
претрпели пораз под Прагом. После тога учињен је покушај  за примирје, и тада су 
каликстинци  изнели  свој  програм,  такозвана  »четири  прашка  члана«,  која  су 
садржавала следеће захтеве: прво, слободу проповедања на народном језику, друго, 
причешће под оба вида, треће, секуларизацију црквених имања и, четврто, контролу 
над моралним владањем верника.

Али је Сигисмунд одбацио споразум и ратне операције су настављене. Немци су 
били  поново  потучени,  а  после  тога  су  се  поједини  њихови  одреди  растурили  по 
Чешкој, пљачкајући и пустошећи земљу. Немци су углавном пустошили незаштићена 
сеоска насеља, а на отвореном пољу стално су трпели неуспехе. Хусити су одговарали 
рушењем католичких цркава и манастира, заузимањем њихове земље, а исто тако и 
земље краља и католичких феудалаца.

Папа и цар организовали су  од 1420 до 1431 г.,  један за  другим, пет ратних 
похода против Чеха, али су сви завршени неуспехом због војне надмоћности хуситске 
војске. У Чешкој су никле моћне револуционарне војске, Чеси су почели да примењују 
нове методе ратовања. Искусни војник Жишка сјајно је организовао пешадију, која се 
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кретала на колима, а место тешке артилерије, која се употребљавала само при опсади 
утврђења,  увео  је  лаке  топове,  који  су  преношени  на  колима.  Он  је  применио  и 
нарочити  начин  активне  одбране  од  ритерске  коњице  помоћу  колије,  начињене од 
коморџиских кола. Кола су причвршћивана ланцима, а простор између њих затваран 
даскама и на тај су начин претстављала утврђење неприступачно за немачке ритере. У 
њиховој одбрани увелико су суделовале и жене. Ту просту конструкцију хусити су брзо 
градили  на  сваком  месту.  Уопште,  покретљивост  хуситске  војске  била  је  једна  од 
њених  неоцењивих  вредности.  Како  причају  савременици,  понекад  би  се  немачка 
војска дала у бекство чим би чула лупу хуситских кола. У Жишкиној војсци, скупљеној 
на основу опште војне обавезе, владала је строга дисциплина и верско одушевљење. 
Он је за своју војску написао посебна војна правила. Последњих година живота Жишка 
је ослепео, али му то није сметало да руководи ратним операцијама. Умро је 1424 г. 
Његов  наследник  био  је  Прокоп  Велики,  талентовани  војсковођа,  под  чијим  су 
руководством Чеси прешли из дефанзиве у офанзиву. У својим налетима Чеси се нису 
ограничавали на чешке границе, већ су упадали у немачке области и стизали све до 
Балтичког Мора. Таборити, који су у покрету играли главну улогу, свуда су ширили 
своју науку. Међу угњетеном сиротињом немачких градова и села јако се ширио тај 
»чешки отров«,  како су  Немци називали  учење хусита.  Градска  и  сеоска  сиротиња 
Немачке  задојила  се  идејама  таборита,  које  су  се  доцније  испољиле  у  социјалном 
покрету у самој Немачкој.

Издаја  каликстинаца. Али,  хуситски  покрет,  који  није  победило  туђинско 
оружје, ослабио је изнутра због разнородног социјалног састава хусита. Десно крило 
хусита,  каликстинци,  почели су  да  се боје  таборита више него Немаца.  Католичко-
немачка  реакција  вешто  је  искористила  те  унутрашње  противречности  у  хуситском 
табору.

1431 г. састао се базелски сабор и ступио у преговоре с калистинцима. На основу 
тих преговора израђен је 1433 г. споразум, такозвани  Прашки компактати, који су 
увели  причешћивање  под  оба  вида,  установили  проповед  на  народном  језику  и 
потврдили  секуларизацију  црквених  имања  која  је  у  то  време  проведена.  Прашке 
компактате таборити нису прихватили, јер су у њима видели издају хуситског покрега.

Уништење таборита. То  је  имало  за  последицу  коначни  расцеп  у  хуситском 
покрету.  Почео  је  рат,  али  не  више  рат  Чеха  с  Немцима,  већ  Чеха  између  себе. 
Утраквисти су издајнички напали на таборите и 1434 г. потукли их код Липана. После 
тога су се каликстинци споразумели са Сигисмундом, који је признао компактате и 
дозволио  хуситима да  бирају  свог  архиепископа,  признавши тако аутономију  чешке 
хуситске цркве.

Хуситски  су  ратови одиграли у  историји  Чешке позитивну  улогу,  јер су  у  тој 
земљи изазвали снажан полет националног покрета, који је помогао развитку народног 
језика и националне културе.

Али је покрет таборита као сељачки рат био разбијен, као што су у своје време 
били разбијени покрети Долчина, Жакерије, устанак Вата Тејлора, ма да је овај покрет 
био неупоредиво организованији и упорнији од поменутих сељачких устанака. Основни 
узрок пораза је исти као и другим сељачким ратовима — отсуство водеће класе која би 
могла да поведе сељаштво у победу. Разнородни и подвојени градски пук и слаб и 
неорганизован  претпролетаријат  који  су  чинили  рудари  нису  могли  да  одиграју  ту 
улогу.

После пораза таборита 1434 г. није престала борба између њих п каликстинаца, 
Таборити су у земљи сачували нека места, међу њима и Табор, који је остао њихово 
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главно  упориште.  После  смрти  Ситисмунда  католици и  каликстинци  су  изабрали  за 
краља Албрехта Аустриског, али га таборити нису признали. После смрти Албрехта, за 
време његовог малолетног сина, каликстинци су истакли за регента хуситског пана 
Ђорђа Пођебрадског. 1452 г. он је заузео последње таборитско упориште — Табор. У то 
је доба разбијени таборитски покрет изгубио свој  ранији  револуционарни карактер. 
Део таборита пришао је каликстинцима. Остали су створили заједницу такозване чешке 
браће, која су проповедала непротивљење злу, непотребност сваке државне власти и 
установа.  То  учење  мирног  анархизма  јако  се  раширило  међу  осиромашеним 
занатлијама и сељацима Западне Европе.

Јачање чешког  племства. 1457  г.  за  краља  је  изабран  Ђорђе  Пођебрадски. 
Издајство  каликстинаца,  њихово  уништавање  радних  слојева  града  и  села,  који  су 
најдоследније  изражавали  националне  интересе  Чешке,  довели  су  до  привредног 
опадања  земље.  Нарочито  је  настрадало  градско  занатство.  Сада  је  главну  улогу 
почело  да  игра  чешко  племство,  које  је  извукло  и  највећу  корист  из  политичке  и 
црквене аутономије Чешке. У руке панова доспела су огромна црквена имања, заузета у 
доба  хуситских  ратова.  Они  су  стекли  и  знатан  део  краљевских  имања.  Значај  се 
градова  смањује  и,  док  су  они  дотада  играли  релативно  другостепену  улогу  у 
политичком животу, посебно на саборима, сада су они у њима потпуно лишени сваког 
учешћа.

Али, нарочито је страдало сељаштво, које је чинило основне кадрове таборита. 
После  коначног  пораза  таборита  знатан  део  сељака  је  кажњен,  а  земље  су  им 
одузимане.  Племство,  користећи  се  својим  политичким  привилегијама  и  пораслим 
социјалним утицајем,  почело је  да  појачава  претварање сељака у  кметове.  1487  г. 
сабор је издао уредбу по којој је сељацима било забрањено да се жале суду на своје 
господаре. 1499 г. новом је уредбом прописано сељацима који су отишли у градове и 
живели у њима да се врате на вршење кулука и дажбина. То је истовремено био ударац 
и по сељацима и по градовима, који су услед тога били лишени знатног дела радне 
снаге, која је углавном црпена са села. Посебном повељом панови су себи обезбедили 
већину највиших дужности у држави.

После Ђорђа Пођебрадског чешки су престо оспоравали један другом угарски 
краљ  Матија  Корвин  (експонент  католика)  и  пољски  краљ  Владислав  Јагелонац 
(експонент каликстинаца). Најзад се, 1478 г., учврстила на чешком престолу династија 
Јагелонаца  и  држала  га  до  1526  г.,  када  је  тај  престо  припао  аустриским 
Хабзбурговцима.

ЛИТЕРАТУРА

I.  Класици  марксизма. Маркс, Хронолошки  изводи,  т.  I  (»Архив  Маркса  и 
Енгелса«,  т.  V,  стр.  60—61,  74,  77,  95—97,  104—105,  284—290,  294,  297—300)  и  т.  II 
(»Архив Маркса и Енгелса«, т. VI, стр. 4—5, 33—34, 75—81, 141—153, 155—166, 210—220, 
224—244,  246—248,  363—366,  376,  393).  —  Маркс  и  Енгелс, Револуционарна  борба  у 
Мађарској, Дела, т. VII. —  Маркс и Енгелс, Преписка, Писма од 5 и 7 марта 1856 г., 
Дела, т. XXII. — Енгелс, Сељачки рат у Немачкој, Дела, т. VIII.

II.  Извори. Хрестоматија  за  историју  Средњег  века,  уред.  Грацијанског  и 
Скаокина, т.  II, део I,  1938, стр. 118—129. — Посланице магистра Јана Хуса, Москва 
1903.

III. Студије. Приручници. Лавис и Рамбо, Општа историја од IV века, 1897, т. II, 
стр. 679—709, т. III, стр. 675—717, 732—742. — Љубавски, Историја Западних Словена, 

336



Москва 1918. — Томек, Историја Чешке краљевине, Петроград 1868. — Преглед чешке 
историје, Петроград 1915. — Хилфердинг, Преглед чешке историје, Дела, т. I, изд. 2, 
1893. —  Јасински, Пад земског уређења у чешкој држави (X—ХIII века), Кијев 1895. — 
Јасински, Огледи и студије из социјалне и економске историје Чешке у Средњем веку, 
т.  I,  Јурјев 1901. —  Флајшханс, Јан Хус, 1916. —  Билбасов, Чех Јан Хус из Хусинца 
(Историске  монографије,  т.  I),  1901.  —  Читанка  за  историју  Средњег  века,  у  ред. 
Виноградова, разна издања, т. III, § 63, 64; т. IV, § 74, 76.

337



XXIX. ПОЉСКА ОД X ДО XV ВЕКА

Процес феудализације. Већ у доба првих пољских кнежева (Мјешка и Болеслава 
Храброг,  види  гл.  VII)  процес  феудализације  постиже  у  Пољској  значајне  успехе. 
Родовска аристократија, nobiles, почиње да игра све већу улогу. Ма да се пређашње 
патријархално ропство донекле сачувало, у већини случајева робови су насељавани на 
земљу. Робове су углавном чинили ратни заробљеници. Други извори робова били су 
куповина,  дугови  и  »добровољно«  предавање  у  ропство  из  нужде.  Главну  масу 
сељаштва чинили су кметови, који су имали личну слободу, али су били обавезни да 
кнезу  плаћају  данак  и  да  врше  друге  обавезе.  Сем  дажбина,  које  су  углавном 
исплаћиване у  натури,  морали су  да  кнезу  и његовој  пратњи, када би путовали по 
земљи, дају превозна средства и храну: пољски кнез, као варварски владари уопште, 
није  имао  сталне  резиденције.  Кметови  су  морали  да  раде  на  грађењу  утврђења, 
друмова и мостова и да врше низ других обавеза, да плаћају царине за коришћење 
тржишта,  скела итд.  Кнез  је  делио свештенству  и  људима у  својој  служби земље, 
насељене  кметовима,  који  су  се  тако  претварали  у  људе  зависне  од  духовних  и 
световних феудалаца. Кнез је, сем тога, присвајао себи сву необрађену земљу, од које 
је делио поклоне духовним и световним великодостојницима.

Још под првим кнежевима била је организована централна и локална управа. У 
центру  су  створене  дужности  војвода,  канцелара,  скрбника  (државних  благајника), 
коморника  (управника  кнежевских  поседа),  судије.  Локални  органи  кнеза  били  су 
посебни  начелници,  који  су  после  добили  назив  каштелана, по  латинској  речи 
castellum, тј. утврђење, замак. Ти су се замкови на пољском звали гроди. По гродима 
су  били  постављени  краљевски  каштелани,  они  су  имали  војну  и  судску  власт  у 
областима које су биле додељене граду, убирали су краљевске приходе и управљали 
краљевским поседима.

Политичка  организација  Пољске  све  више  се  удаљавала  од  родовске 
демократије. Кнез се сада саветовао само са својом дружином, великодостојницима и 
вишим свештенством.  Што се  тиче  народне скупштине,  већа,  која  је  постојала  код 
појединих пољских племена, она се више није сакупљала; бачена је у други план и 
општенародна војска.

У  војсци  су  главну  улогу  играли  чланови  кнежеве  дружине,  чији  се  број  за 
Болеслава попео на 20 хиљада.

Чланови дружине, или воји, почели су да добијају земљишне поклоне, као што 
су  биле  западне  бенефиције,  а  они  су  настојали  да  их  претворе  у  своје  наследне 
поседе.

Услед делатности кнежева, процес феудализације је у XI в. убрзан. Сељаштво се 
претвара  у  кметове  како  услед  распадања  родовског  уређења  и  јачања  власти 
родовских  старешина  тако  и  услед  образовања  војничког  сталежа.  Поред  родовске 
аристократије,  nobiles,  образује  се  и  војна,  milites.  Оба  та  слоја  постепено  су  се 
приближила и слила један с другим.

Устанак сељака.  После смрти Болеслава Храброг, његова држава, која је била 
доста површно уједињена, почела се распадати у борби између његових наследника. 
Пољска је изгубила већи део територија које су  стечене у доба његовог кнежевања. 
Десет година после смрти Болеслава Храброг дошло је до општег устанка кметова и 
робова. Тај је устанак био истовремено усмерен против ритера и против свештенства, а 
исто  тако  и  против  каштелана  и  других  краљевских  агената.  Сељаци  су  на  јуриш 
заузимали  градове  (гроди),  пљачкали  цркве  и  обнављали  стару,  прехришћанску 
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религију.
Цар Хенрих III помогао је пољском кнезу Казимиру да угуши тај устанак. Казимир 

је  обновио  црквену  и  чиновничку  јерархију,  поново  подигао  градове  и  каштеле,  а 
робове и кметове приморао да сносе раније обавезе.

Распад  Пољске  на  удеоне  кнежевине.  Власт  аристократије. После  смрти 
Казимировог праунука, Болеслава Кривоустог, 1138 г., наступио је период цепања на 
удеоне кнежевине. Земља се распала на неколико самосталних кнежевина. Ма да је на 
челу државе формално стајао један од претставника краљевског рода Пјастовића, тиме 
политичко јединство земље није било обезбеђено. Додуше, у прво време су признавали 
власт великог кнеза, најстаријег у роду Пјастовића, који је седео у Кракову, али је 
ускоро тај ред напуштен и власт великог кнеза свела се само на титулу. Неки делови 
Пољске распали су се на сићушне удеоне области. Кнежеви су се непрекидно између 
себе борили.

Тај  се  период  пољске  историје  често  назива  периодом  можновладства, тј. 
власти  аристократије.  Знатно је  ојачан политички  утицај  феудалаца;  међу  њима су 
најважније  место  имали  ранији  кнежевски  великодостојници  —  војводе,  судије  и 
каштелани — који су од кнежевских чиновника постали феудални господари.

У  то  време  запретила  је  Пољској  страшна  опасност  споља.  Почетком  XIII  в. 
мазовски  кнез  Конрад  у  борби  с  Прусима  позвао  је  Тевтонски  ред  и  поклонио  му 
земље. Ред је током XIII в. постепено заузео Пруску, ујединио се с редом Мачоносаца и 
тако припојио својим поседима источни Прибалтик (види гл. XXIV). Својом кратковидом 
политиком Пољска је себи навукла опасног непријатеља.

Нове су ударце задали поцепаној Пољској 1241 г. Татари, који су управо пре тога 
опустошили Русију.  Порушили су  Краков,  Вроцлав  (Бреслав)  и  целу  земљу страшно 
опустошили.  Пољска  није  остала  под  татарском  влашћу,  али  су  Татари  повремено 
пустошили земљу, особито јужну Пољску, палили села и градове, одводили стоку и 
узимали масе заробљеника да их продају у ропство.

Племство  и  црква. У  исто  време  Пољска  се  и  даље  феудално  распадала. 
Кнежеви су били потпуно зависни од крупних земљопоседника, од панова (велможа, 
барона)  и  од вишег свештенства.  Ти су  се  крупни феудалци окружавали мноштвом 
ритера који су од њих зависили. Избор кнеза зависио је од прелата и панова. Они су 
чинили  кнежевска  веће,  без  кога  кнез  није  могао  донети  никакву  важну  одлуку. 
Феудална класа у Пољској делила се на две основне групе, на  панове или  велможе 
(можновладци) и на ритере или шљахту. Шљахта је била везана за своје панове, од 
њих је потпуно зависила, добијала од њих земљу и чинила њихову војну пратњу. У 
односима  између  панова  и  шљахте  често  су  се  сачувале  старе  родовске  везе: 
шљахтићи су носили презиме и грб свог пана. Осиромашени шљахтићи хранили су се 
на дворовима великих панова, вршећи код њих разне дужности.

Заједно с тим шљахтићима панови су водили честе ратове, вршили пљачке. Та 
феудална самовоља, позната из историје Запада, испољила је у Пољској све негативне 
црте  које  су  јој  својствене.  Панови  су  образовали  привилегован  земљопоседнички 
сталеж, они су на својим земљама имали кнежевско право (»ius ducale«), које им је на 
њиховим поседима стварало положај малих владара.

Да би на своју страну привукли свештенство и панове, кнежеви су морали да им 
деле  своје  земље и  самим тим  су  слабили  свој  политички  утицај.  Црква  је  имала 
огромне поседе. Архиепископи и епископи имали су читаве кнежевине и кнежевска 
права према становништву тих земаља.

Сељаштво. У XIII в. још се више погоршао положај сељака, јер је процес њиховог 

339



поробљавања  непрекидно  текао.  Сачувао  се  само  безначајан  слој  такозваних 
слободних кметова, тј. сељака који су давали дажбине и испуњавали обавезе, али су 
имали  слободу  кретања.  Сада  су  слободни  кметови  остали  без  икакве  заштите  од 
стране  кнежева.  Пошто  су  крупни  земљопоседници  добили  на  својим  феудалним 
поседима врховна права, ти су сељаци пали под јурисдикцију својих господара и тако 
су отпале све препреке да се они потпуно потчине. Имунитетним повељама панови су 
добијали право да суде својим »сељацима и слугама«, »да их погубљују, вешају, муче 
ватром« итд. Већи део сељака прелази у положај  зависних кметова, сливајући се с 
робовима насељеним на земљи.

Крајем XIII в. било је уведено правило да земљопоседник може да хвата одбегле 
сељаке;  ухваћени сељак претваран је  у  роба  који  се  могао продати.  Кмет,  који  је 
раније био наследни поседник своје деонице, изгубио је на њу право,  па се могао 
отерати и пребацити на гори комад земље, ако је његов господар то сматрао за нужно.

Тако  период  власти  аристократије  претставља  и  период  јачег  поробљавања 
народних маса.

Градови.  У историском развитку Пољске треба истаћи једну особеност, која је 
ударила свој печат на судбину пољске државе — то је била слабост пољских градова. 
Ти »гроди«, о којима је раније говорено, претстављали су утврђена места, замкове. 
Градови као занатски и трговачки центри почели су да ничу у XII и XIII в., углавном у 
процесу немачке колонизације. Пољски кнежеви, слично чешким краљевима, водили 
су  политику  насељавања  немачких  колониста,  рачунајући  да  ће  одатле  извући 
материјалне користи. Упоредо с ницањем немачких градова образоване су и немачке 
сеоске  општине,  гмине (од  немачког  Gemeinde  —  општина).  Кнежеви  су  позивали 
немачке колонисте на необрађену земљу, давали им разне олакшице, ослобађали их 
дажбина  и  подељивали  им  права  самоуправе.  Самоуправу  по  »немачком  праву« 
добијала су понекад и пољска села, основана на новим или запуштеним земљиштима.

Пољски  кнежеви  су  нарочито  форсирали  оснивање  градова  с  немачким 
занатлијама  и  трговцима.  Тим су  градовима давали  све могуће  привилегије,  поред 
осталих  и  право  самоуправе,  које  је  претстављало  копију  магдебуршког  градског 
права. Ти немачки градови остајали су изоловани од Пољске; они су много више били 
повезани, са својом немачком отаџбином него с Пољском. За решавање свих спорних 
питања управе они се нису обраћали пољским кнежевима ни локалним властима, већ 
магдебуршким градским властима. Немци су упорно чували своју националност, свој 
језик и своје обичаје и туђили се од Пољака.

Међу градским становништвом може се од самог почетка разликовати неколико 
слојева. На челу града био је патрицијат из редова трговачких породица, које су често 
имале родбинске везе с патрицијима немачких, чешких и угарских градова, испод њих 
су били занатлиски еснафи, састављени делом од Немаца, делом од Пољака, и маса 
ван  еснафа,  поспољство, која  је  потпуно уклоњена  од  вршења утицаја  на  градске 
послове.  Градови  су  задовољавали  првенствено  локално  тржиште.  Али  су  трговци 
неколико већих градова, као Кракова и Лавова, трговали са иностранством и извлачили 
велике користи од транзитне трговине, која је ишла преко Пољске.

Нису само кнежеви већ и панови настојали да повећају своје приходе оснивањем 
градова и довлачењем немачких колониста.

У пољским градовима појавио се још један нов национални елеменат — Јевреји. 
Јевреји су почели да се пресељавају у Пољску због прогона којима су били изложени 
на Западу. Усељавали су се у градове, где су добијали право самоуправе и образовали 
своје посебне општине. Јеврејске су општине плаћале повећане дажбине, али су за то 
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уживале  заштиту  кнежева,  који  су  на  њих  гледали  као  на  уносан  извор  прихода. 
Дозвољена им је била слобода вероисповести.

Немачко-јеврејски  градови  стајали  су  по  страни  у  Пољској,  релативно  мало 
мењајући њен привредни лик, који је у основи остајао сеоски.

Тако је у Пољској установљен чисто феудални поредак. Исти они узроци који су 
изазвали  збијање  поцепаног  феудалног  друштва  у  Западној  Европи  и  довели  до 
стварања великих централизованих држава, почели су се донекле јављати и у Пољској.

Почетак уједињења Пољске.  Већ у XIV в.,  за време Владислава I  Локјетека, 
почело  је  политичко  уједињавање  Пољске.  Владислав  је  успео  да  у  својим  рукама 
сакупи већи део, пољских земаља. 1320 г. добио је од папе краљевску титулу. Додуше, 
Пољска је у то доба претрпела озбиљан губитак — био јој је затворен излаз на Балтичко 
Море, пошто је Тевтонски ред заузео Гданск и западну Пруску, али је управо борба с 
тим редом била један од момената који је приморао пољске феудалце да се уједине. 
Крај владе Владислава I протекао је у жестокој борби против Тевтонског реда. Притом 
је Пољска била изложена страховитом пустошењу.

Уједињењу  Пољске  допринео  је  још  један  битни  моменат.  Почетак  XIV  в.  је 
време извесног привредног оживљавања у Пољској: Пољска је почела да извози на 
Запад производе својих сировина. Трговачки путеви, који су пролазили преко Пољске и 
који су је везивали и са Истоком и са Западом почели су да играју важнију улогу у 
економици Пољске. Извоз сировина на Запад понешто је оживео пољопривреду, којом 
је марљиво почела да се бави шљахта, ситно и средње племство. За то јој је било 
потребно да сачува унутрашњи мир и ојача централну власт.

Казимир III. Ослањајући се на интересе шљахте, пошло је краљевима за руком, 
нарочито  Казимиру  III  (1333—1370  г.),  да  до  извесне  мере  васпоставе  политичко 
јединство  феудално  разбијене  земље.  Ипак  Казимир  није  успео  да  потчини  неке 
удеоне кнежевине: на челу Мазовије и неколико других удеоних кнежевина и даље су 
остали домаћи кнежеви.

Процес  политичког  уједињења,  који  видимо у  Западној  Европи,  у  Пољској  је 
протекао у ослабљеном облику. Да би се то објаснило, треба најпре обратити пажњу на 
већ  указани  слаб  развитак  градова,  по  чему  се  Пољска  разликовала  од 
западноевропских земаља.

Маркс овако говори о политичкој улози градова у Пољској:
»...Немци  су  спречили  да  се  у  Пољској  изграде  пољски  градови  и  пољска 

буржоазија. Својим посебним језиком, својом отуђеношћу од пољског становништва, са 
хиљаду својих различитих привилегија и градских статута — они су отежавали да се 
оствари  централизација,  то  најмоћније  политичко  средство  за  брз  развитак  сваке 
земље. Готово је сваки град имао своје посебно право; штавише, у сваком граду с 
мешовитим становништвом постојало је, а често још и данас постоји, различито право 
за Немце, Пољаке и Јевреје.«107

Због  тога  краљевска  власт  није  била  у  стању  да  у  Пољској  оствари  такво 
политичко  јединство  какво  видимо  у  западноевропским  државама.  Политичко 
уједињење Пољске  имало је  под  собом ужу  базу  — само шљахту.  Краљ није  имао 
довољног ослонца у градовима да створи противтежу политичким тежњама шљахте. То 
на крају крајева није довело до јачања краљевске власти већ до јачања шљахте.

Казимир III  се без успеха борио против самовоље панова.  Пољска је у  XIV в. 
пружала  жалостан  призор  својевоље  и  насиља  независних  феудалаца,  у  њој  су 

107  Маркс и Енгелс, Дела, т. VI, стр. 370.
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поновљени најгори примери западноевропских феудалних метежа из X и XI в.
Казимир  III  је  покушавао  да  уведе  заједничко  законодавство  за  целу  земљу, 

кодификујући старе судске обичаје (»земско право«) и издајући нове законе који су 
имали-за  циљ да  ојачају  краљевску  власт.  Та  је  кодификација  извршена  уз  помоћ 
правника који су стекли образовање на болоњском и другим универзитетима Западне 
Европе. У Пољској је почео да настаје онај слој легиста који нам је познат из историје 
Запада. Казимир III отворио је 1364 г. универзитет у Кракову специјално с циљем да 
спрема учене правнике за краљевску управу и судове.

Учињени су покушаји да се дâ извесна правна гарантија кметовима. Сељацима је 
било дозвољено да одлазе од панова у случају да ови врше над њима очита насиља. 
Била су ограничена права панова да враћају натраг одбегле кметове. Све су те мере 
наишле на отпор крупних земљопоседника. Великопољски панови склопили су против 
Казимира  савез  (»конфедерацију«)  (1352  г.),  али  је  краљ  умирио  опозиционаре,  а 
њиховог  вођу,  војводу  Берковића,  уморио  глађу  у  тамници.  Озлојеђени  панови 
називали су Казимира »сељачким краљем« (Król chopkow).

Покушај Казимира III да законодавним путем побољша стање сељака стајао је у 
вези с извесним променама које су се десиле у положају завионог сељаштва у Пољској 
почев од XIV в. Део сељака био је увлачен у трговачке везе с градовима. Услед тога 
натуралне форме ренте почеле су да се делом претварају у новчане, а то је слабило 
зависност оног дела сељаштва који је у ма ком виду био повезан с тржиштем, тј. пре 
свега  горњег  сељачког  слоја.  У  исто  време,  развитак  тржишта  и  новчане  ренте  у 
Пољској, као и свуда, доводио је до јачања диференцијације сељаштва. Казимирова 
политика  претставља  покушај  краљевске  власти  да  нађе  ослонца  у  горњем  слоју 
сељака. Известан утицај на побољшање положаја сељака вршиле су оне олакшице које 
су  даване  немачким досељеницима;  видели  смо  да  су  понекад  и  пољским селима 
давана »немачка права«.

Краљевска власт је провела и војне реформе, које су ојачале моћ Пољске као 
државе, градила је замкове, позивала у војну службу све земљопоседнике — не само 
шљахту већ и духовна лица, која су морала да са својих земаља пошаљу одређен број 
војника. У војну службу позивани су и имућни сељаци. Број слатих војника морао је 
одговарати размерама поседа. Ови су се одреди морали јавити кад год их краљ позове, 
кад год би се објавило посполите рушеније, тј. општа мобилизација.

У вези са успоном трговине, која је постала један од прихода краљевске власти, 
почели су се поправљати друмови, градити мостови, приређивати сајмови, а пољски 
трговци почели су да добијају олакшице у иностранству. Од транзитне трговине, која је 
преко Пољске ишла у Немачку, Фландрију, Угарску, Италију и на Исток, у Русију и 
италијанске колоније на Црном Мору, краљевска власт је настојала да извуче користи 
за  пољску  трговину  приморавајући  трговце  који  су  пролазили  преко  Пољске  да 
известан  део  робе  продају  Пољацима.  Пораст  трговине  повећавао  је  краљевске 
приходе од трговачких царина.

У тежњи да повећа своје приходе Казимир III је прибегао средству којим су се 
служили његови претходници, тј. довођењу немачких колониста и оснивању градова. 
Али је Казимир настојао да раскине везе немачких градова у Пољској  с  Немачком: 
забранио  је  немачким  градовима  да  се  за  решавање  својих  спорова  обраћају  на 
Магдебург и у Кракову је установио посебни суд за градове немачког права.

Користећи се тиме што је изумро галициско-руски кнежевски род, Казимир III је 
присајединио  Пољској  Галицију  и  западни  део  Волиније.  Велики  поседи  у  тим 
областима подељени су пољским пановима. Тамо су разаслати ксендзи, доминиканци и 
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фрањевци да уведу католичанство, у коме је краљ видео један од најважнијих својих 
ослонаца.

Јачање краљевске власти за  време Казимира III  имало је пролазан карактер, 
пошто је сама база на коју се та власт ослањала била врло несигурна. Уз то, Казимир је 
све  своје  политичке  мере  могао.  спроводити  само  у  сагласности  с  пановима  или 
баронима, духовним и световним. Додуше, опозиција магната слабила је због сталних 
раздора у њеним редовима.

Крај династије Пјастовића. Привилегије панова и шљахте.  Смрт Казимира III 
(1370 г.) значила је крај династије Пјастовића, која је држала пољски престо откако је 
настала пољска држава. У вези с  питањем о престолонаслеђу панови су почели да 
изнуђују од краљевске власти низ привилегија. Када је за краља изабран претставник 
анжујске династије Лајош Угарски, он је поделио такозвану Кошичку привилегију 1374 
г., ослободивши панове и шљахту свих државних обавеза, сем војне обавезе у самој 
земљи и  мале  новчане  дажбине.  Он  је  претворио  бенефиције  пољског  племства  у 
наследне поседе. Сем тога, краљ се том привилегијом обавезао да ће на положаје по 
областима постављати само претставнике домаће аристократије.

Кошичка  привилегија  претставља  прву  привилегију  која  је  дата  шљском 
племству  —  пановима  и  шљахти  —  као  сталежу.  До  тог  времена  се  сретамо  с 
привилегијама  типа  имунитета,  које  су  даване  појединим  лицима.  Доба  владавине 
угарског краља обележено је крајњом својевољом шљахте, пљачкама, разбојништвима 
и  другим манифестацијама  феудалне  анархије,  е  којом се борио,  додуше,  не увек 
успешно, Казимир III.

Кошичка привилегија свела је плаћање дажбина од стране шљахте и панова на 
просту  формалност,  и  самим  тим  је  знатно  смањила  сталне  краљеве  приходе  и 
државне  финансије  учинила  зависнима  од  панова  и  шљахте.  За  одобравање  нових 
дажбина шљахта је почела да се сакупља на локалне скупштине —  сејмике, који су 
убрзо постали локални органи власти шљахте.

Унија  с  Литванијом. После  смрти  Лајоша  Угарског  настале  су  године 
међувлашћа (1382—1384 г.). Тих је година вођена врло жестока борба међу појединим 
феудалним групама, које су тежиле да узму судбину престола у своје руке. Најзад, 
1384 г., на престо је доведена кћи Лајоша Угарског — Јадвига. Панови су приморали 
Јадвигу да се уда за литванског кнеза Јагела 1386 г. Захваљујући том браку, Пољска и 
Литванија  биле  су  уједињене  персоналном  унијом.  Та  је  унија  била  доста  слаба: 
Литванија  је  тежила  да  сачува  своју  самосталност.  Али  је  ипак  унија  Литваније  и 
Пољске довела до знатног јачања пољске државе.

Главни циљ уније био је борба с редом који је претстављао подједнаку опасност 
за обе државе. Осим тога, литвански су се панови надали да ће ојачати свој политички 
утицај  помоћу  уније  с  можновладском  Пољском.  Пољске  панове  привлачила  је 
перспектива колонијалног освајања простране украјинске територије, која је улазила у 
састав литванске државе.

Када је Јагело постао пољски краљ под именом Владислава II (1386— 1434 г.), 
почео је своју владавину потврђујући све слободе пановима и шљахти и делећи им низ 
нових привилегија.

1399 г. војска литванског великог кнеза Витовта претрпела је страховит пораз од 
Татара  на  Ворскли,  а  после  тога  Пољска  и  Литванија  биле  су  изложене  сталним 
татарским упадима. Татари су страшно опустошили Галицију, или Црвену Русију. То је 
био повод за панове да појачају своју колонизацију. Тамо су почели да крећу пољски 
панови  и  да  стварају  себи  феудалне  поседе.  Они  су  имали  да  послуже  као  војна 
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заштита Пољске од татарских провала. Велики поседи панова постепено су се ширили 
све даље на Исток.

Колонизација панова узела је правац према украјинским земљама — Подолији и 
Волинији, које су у то доба улазиле у састав литванско-руске државе. Захвативши овде 
огромне земљишне поседе, пољски панови су тежили да Подолију и Волинију директно 
прикључе Пољској. То је довело до ратних сукоба између Литваније и Пољске, који су 
завршени тиме што је Пољска заузела Подолију (1430 г.).

Пораз Тевтонског реда.  Најважнији задатак који се постављао пред Пољску и 
Литванију  била  је  борба  с  редом  која  је  обновљена  већ  првих  година  Јагелове 
владавине.  Ред  је  извршио  неколико  напада  на  пољске  земље,  стварајући  притом 
страховиту пустош. 1410 г. дошло је до одлучне битке између војске реда и уједињених 
снага Пољске и Литваније код Гринвалда. Реду су притекли у помоћ ритери из Немачке 
и  из  још  неколико  других  земаља.  У  пољско-литванској  војсци  учествовали  су 
смоленски  пукови,  био  је  ту  и  чешки  одред  под  воћством  чувеног  Јана  Жишке. 
Учествовао је и помоћни татарски одред. Та је одлучна битка добијена захваљујући 
смоленским пуковима. Завршила се потпуним поразом реда; знатан део ритера био је 
побијен; међу њима је погинуо и велики мајстор реда Улрих Јининген; све заставе реда 
запленили  су  победници.  Али,  сукоби  који  су  затим  настали  између  Пољака  и 
Литванаца онемогућили су да се победа доведе до краја.

1411 г. био је склопљен мир који је за ред био врло тежак. Ред је морао да учини 
низ територијалних уступака и да плати контрибуцију. Док је у  своје време победа 
новгородског кнеза Александра Невског на Чудском Језеру задржала продирање реда 
на  исток,  у  руске  земље,  сада  је  победа,  код  Гринвалда,  која  је  углавном однета 
захваљујући  руским  пуковима,  задала  реду  и  његовом  политичком  утицају 
уништавајући ударац, од кога се он више није опоравио. У исто време та је победа 
ванредно подигла политички и међународни значај  Пољске и Литваније. Јан Хус  је 
честитао  Јагелу  победу  над  Немцима.  Хусити  су  у  Чешкој  после  смрти  Вацлава 
истицали као кандидата на чешки престо Јагела.

Унија  Пољске  и  Литваније  праћена  је  порастом  крупних  феудалаца  у  обема 
државама. Пољски магнати стицали су све нова и нова права.  Едлинска привилегија 
1430 г. заједно с потврдом свих ранијих права и привилегија панова и шљахте такође је 
утврдила да ниједан племић у Пољској  не сме бити ухапшен без одлуке суда: »Ми 
нећемо никога бацити у затвор ако му кривица не буде утврђена по закону.«

Казимир  IV.  Јачање  шљахте.  Већ  је  Казимир  III  покушао  да  се  ослони  на 
шљахту,  али  је  у  то  време  тај  ослонац  још био  слаб.  Шљахта  је  још  зависила  од 
велможа. Али, Казимир IV Јагелонац (1447—1492 г.) већ се могао чврсто ослонити на 
шљахту у својој борби против крупних феудалаца. Док је до тог времена шљахта била 
углавном  зависна  од  панова  и  подржавала  их  у  тежњама  да  добију  ове  или  оне 
привилегије, сада су се интереси панова и шљахте почели да разилазе.  Панови су 
често угњетавали шљахту. Шљахтићи су били помагачи панова у њиховим политичким 
неделима,  али  су  и  сами  често  страдали  од  њихових  недела.  Шљахтић,  чији  је 
земљишни посед често био врло незнатан, није имао снаге да се с паном парничи на 
суду који је био у рукама магната.

Међутим, у XIV и XV в.  долази до економског успона шљахте услед развитка 
извоза пољопривредних сировина и жита из Пољске на Запад» Трговина са Западом 
почела је да игра све већу улогу у економици Пољске, особито када су Турци освојили 
италијанске колоније на Криму.

Уједно с тим почео је да се мења карактер шљахте. Од војника-ритера шљахтић 
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све више постаје пољопривредник. Томе је доста припомогла околност што је у XV в. 
главну  улогу  почела  да  игра  најамничка  војска,  првенствено  пешадија,  тако  да  је 
ритерска  служба  шљахте  почела  да  губи  пређашњи значај.  Шљахтић  се  више  није 
задовољавао ранијим приходима с феудалног поседа. Његове су потребе у то доба 
порасле,  он  је  почео  да  тежи  раскоши.  Инострано  тржиште  отварало  му  је  пут  за 
повећање прихода. Док је раније шљахтић експлоатисао сељаке првенствено помоћу 
оброка,  сада  је  он  почео  да  заводи  властелинско  газдинство  —  фолварке — 
искоришћавајући за то пустаре и општинску земљу.

У  то  време  почео  је  у  многим областима  Пољске  пораст  газдинства  на  бази 
кулука. У вези с тим и даље је појачавана експлоатација сељаштва. Да би се из сељака 
исцедила што је могуће већа количина вишка рада, шљахти је била потребна помоћ 
централне власти. Тако је шљахта у то време подржавала краљевску власт и да би 
обуздала  насиље панова  над  нижим племством и  да  би  заштитила  своје  трговачке 
интересе  и,  најзад,  да  би  сачувала  своју  социјалну  превласт  над  сељаштвом.  Али, 
јачајући  централну  власт,  шљахта  је  у  исто  време  тежила  да  је  потчини  својој 
контроли.

Већ 1454 г. шљахта је успела да, помоћу претње да ће напустити започети ратни 
поход против реда и да ће се разићи кућама, добије низ привилегија,  које су је  у 
извесној мери заштићивале од насиља панова. То су такозвани Њешавски статути из 
1454 г. којима је ограничен низ права крупних феудалаца у корист шљахте. Крупним 
феудалцима је одузета могућност да се дочепају судских и финансиских положаја у 
унутрашњости. Шљахта је добила право да подноси жалбе на злоупотребе локалних 
власти непосредно краљу. Али се најглавнија наредба Њешавских статута састојала у 
томе што се  ниједан закон није  могао издати,  ниједан рат  почети  без  сагласности 
шљахте  на  »општој  скупштини«.  Тако  је  шљахта  добила  нови  политички  значај. 
Политички  утицај  панова био је  ограничен,  и  краљ је  имао могућност  да  уз  помоћ 
шљахте савлада отпор панова.

Какав је општеполитички орган имала шљахта?
Политичка  организација  шљахте.  Крајем  XIV  в.  феудалци  су  почели  да 

изграђују  свој  посебни  политички  орган  којим  би  утицали  на  краљевску  власт  и 
учествовали  у  управи.  То су  управо били  скупови  панова  и  шљахте  како у  читавој 
краљевини, тако и у појединим областима Пољске. Ти скупови у прво време нису били 
редовни  и  сазивани  су  или  по  питању  престолонаследства  или  великих  ратних 
подухвата за која је била потребна сагласност феудалаца. Сама компетенција па ни 
састав тих скупова нису били тачно одређени. На њих су долазили углавном крупни 
феудалци, барони, панови и прелати. На њима су се појављивали и виши краљевски 
чиновници. Из редова шљахте долазио је ко је хтео и ко је могао, обично из крајева 
који  нису  били  далеко  од  места  у  коме  се  сазивао  тај  скуп.  На  скуповима  су 
доминирали панови и прелати. Улога шљахте била је махом пасивна. Али се стање 
почело да мења у XV в.,  када је шљахта иступила против велможа као самостална 
снага.

По појединим областима Пољске,  по војводствима,  скупљали су  се  такозвани 
»сејмики«.  Ти  сејмики  су  претстављали  скупове  локалне  шљахте,  на  коме  је  она 
решавала  о  свим питањима  која  су  се  ње  тицала,  пре  свега  о  новим порезима.  У 
почетку је сам краљ обилазио те сејмике, а затим, пошто су ти обиласци били врло 
неподесни, он је почео да позива претставнике неколико сејмика на неко одређено 
место. Најзад, понекад су на захтев краља опуномоћеници шљахте долазили на општи 
скуп. Тако се заметао заједнички сејм за целу Пољску. Тај систем сејмика постао је 
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основно  упориште  власти  шљахте.  Казимир  IV,  пошто  су  му  била  потребна  велика 
средства  за  ратове  с  редом,  морао  је  да  се  стално  обраћа  сејмикима  и  да  тако 
учвршћује њихов политички значај.

Из скупова велможа и система сејмика почетком XVI  в. коначно је организован 
такозвани ваљни сејм (sejmy walne), тј. општи сејм за целу земљу. Тај се сејм делио на 
два дома: горњи дом: сенат, или крунску раду, у коме су заседали великаши, прелати 
и  великодостојници  Пољске  државе,  и  други  дом  —  посланичку  избу,  у  којој  су 
заседали  изасланици  шљахте  изабрани  на  сејмикима.  Сејмики  су  добили  још  већи 
значај:  они  су  не  само  бирали  изасланике,  већ  су  за  њих  састављали  и  обавезна 
упутства. У општем сејму посланици нису иступали у своје име, већ као претставници 
сејмика.

Покорење Тевтонског реда. Уз помоћ шљахте Казимир IV је привео крају рат с 
редом. Томе је доста допринела околност што су градови и племство на земљама реда 
водили борбу с редом и тражили ослонац у Пољској.

1466  г.  ред  је  на  основу  Торунског  мира  био  принуђен  да  призна  вазалну 
зависност  од  Пољске.  Велики  мајстор  реда  обавезао  се  да  ће  полагати  заклетву 
пољском краљу и изгубио права да самостално склапа савезе и објављује рат. Гданск и 
западна Пруска били су директно присаједињени Пољској. То је био велики догађај 
који је Пољској отворио излаз на Балтичко Море, допринео да оживи пољски извоз и 
самим тим подигао значај шљахте као лиферанта сировина на Запад.

Јачање краљевске власти. Сада је Пољска постала велика политичка сила. Син 
Казимира IV Владислав најпре је изабран за краља Чешке а затим и Угарске ујединивши 
тако у својим рукама те две суседне краљевине. Користећи се јачањем своје моћи и 
великим изворима прихода које је пружао развитак трговине, а углавном ослањајући се 
на подршку шљахте, краљ је узео доминантан положај у краљевини према магнатима. 
Казимир је искористио и црквени расцеп, да би ојачао своју власт над црквом. Он је 
добио  право  да  попуњава  највише  црквене  положаје  упркос  опозицији  једног  дела 
вишег свештенства.

Притом је крупну идеолошку улогу одиграо Краковски универзитет. Краковски 
правници развијали су учење римског права о неограниченој владаревој власти. Разуме 
се, теза о неограниченој власти краља у Пољској била је чак и у време Казимира IV 
претерано  смела,  али  је  важно  да  је  та  идеја  већ  истицана.  У  расправи  великог 
политичког  мислиоца  Пољске  тог  времена  Јана  Остророга  развија  се  теорија 
краљевског апсолутизма и потчињавања цркве краљевим интересима.

Градови и шљахта у другој половини XV в. Но уза све то социјална база на којој 
је стајала ојачана краљевска власт остала је, као и раније, узана. То је била шљахта. 
XV  век  се  сматра  временом  највећег  процвата  пољских  градова,  али  је  њихов 
политички утицај и даље био безначајан. У XV в. градови су проширивали самоуправна 
права,  али,  тежећи  само  да  повећају  своје  привилегије,  они  су  се  готово  потпуно 
одвојили од опште-политичког живота; Претставници градова ретко су се појављивали 
на сејмикима. Само је Краков понекад слао посланике у сејм. Између градова и шљахте 
вођена је економска борба, а њен исход је решен политичком превагом шљахте.

Шљахта је добила важне привилегије на рачун градова. Већ у XV в. регулисање 
цена производа прелази у руке војвода. Шљахта стиче право да без царина добија робу 
са  оближњих тргова.  Нарочито је  важан  Петроковски  статут из  1496  г.  којим је 
шљахта  добила  право  да  слободно  плови  Вислом  преко  границе,  тј.  право  да  без 
плаћања царине извози своје производе. То је право било дато само шљахти, градски 
га  трговци  нису  уживали.  Шљахта  је  добила  и  право да  без  царина  увози  робу  из 
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иностранства  и  тако  је  посредништво  градских  трговаца  постало  непотребно. 
Грађанима  је  било  забрањено  да  стичу  земљу  шљахте.  Најзад,  шљахти  је  било 
подељено право пропинације, тј. искључиво право да производи и продаје алкохолна 
пића.  Све  те  привилегије  омогућиле  су  шљахти  да  знатно  повећа  своје  приходе  и 
подривале основе даљег економског успона градског сталежа. По том статуту могли су 
се само људи из редова шљахте постављати на више црквене дужности — епископа и 
каноника. Грађани су били лишени права да заузимају те дужности.

Петроковски статут, опет у корист шљахте, провео је даље сужавање сељачких 
права. Била су уведена нова ограничења за одлазак сељака: заведена је потера за 
одбеглим сељацима, без икаквог ограничења рока. Сељак је имао право да се обраћа 
суду само преко свог властелина, а тим је могућност жалбе против господара била 
уклоњена.

Шљахта је добила могућност да све више притискује сељаке. То је довело до 
општег пораста кулука. Најраније и највише кулук је растао на имањима која су лежала 
у  непосредној  близини  Висле  и  њених  притока,  тј.  на  главном  путу  за  извоз  у 
иностранство.

Шљахта је  у  прво време подржавала краљевску власт,  пошто јој  је  она била 
потребна  да  учврсти  своје  привилегије,  да  ограничи  искључиви  политички  утицај 
панова,  да  се  бори  с  градовима  и  да  притисне  сељаштво.  Али,  краљевска  власт, 
немајући довољно широку базу, није у Пољској заузела онај доминантан положај какав 
је у то доба добила у другим земљама Западне Европе. Апсолутна монархија какву 
видимо на Западу у Пољској није установљена. У њој је учвршћена превласт шљахте. 
Та  превласт  шљахте,  заснована  на  угњетавању  сељаштва,  припремила  је  онај 
политички хаос у будућности, због кога је Пољска у XVIII в. постала лак плен моћних 
суседних држава.
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XXX. УГАРСКА И БАЛКАНСКЕ ЗЕМЉЕ ОД XI ДО XV ВЕКА

1. УГАРСКА ОД XI ДО XV ВЕКА

Образовање угарске државе. Угарска се формирала као држава крајем IX века. 
Почетком X в. Мађари су разбили Моравски савез и завладали једним делом његове 
земље (види гл. VIII).  Становништво освојене области делом је било истребљено, а 
делом му је наметнут данак. Крајем IX и почетком X в. вршили су Мађари страшне 
провале не само у Немачку већ и у Француску, Шпанију и Италију. Појављивали су се 
неочекивано и као вихор би прохујали Европом, палећи села, градове и манастире и 
одводећи  у  заробљеништво  мноштво  народа.  Заробљенике  су  једним  делом  сами 
експлоатисали као робове, а делом продавали на Исток.

Краљеви саксонске династије почели су да се редовно боре с Мађарима (види 
гл. VI). 955 г. у битки на реци Леху Отон I је страховито поразио Мађаре. После тога су 
се угарске провале стишале, утолико пре што су Мађари почели да постепено прелазе 
на седелачки живот и земљорадњу.

У X в. код Мађара се распада родовско уређење и издваја моћна аристократија, 
што је нарочито потстипано постојањем ропства и експлоатацијом покорених племена.

Стеван I Арпад. С развитком класног друштва замеће се државна организација. 
Код Мађара се појављују кнежеви из рода Арпада, који постепено шире своју власт на 
целу земљу. Нарочито треба истаћи као важну прекретницу владавину Стевана I Арпада 
(997—1038 г.), који је 1000 г. примио краљевску титулу. Стеван је присвојио необрађену 
земљу, којом су се  раније колективно служиле родовске групе и почео да је дели 
својим блиским људима. Напоредо с родовском аристократијом почела је да се ствара 
војна аристократија, везана за краља аграрним и личним односима. Заведена је подела 
на  области,  која  је  уосталом  претстављала  доста  површну  надградњу  над  старом 
родовском организацијом. Угарска је била подељена на такозване  комитате. То је 
латинска  реч  која  значи  грофовију,  жупанију.  На  чело  сваког  комитета  био  је 
постављен краљевски чиновник; он се називао ишпан. То је изопачена реч »жупан«.

У свакој жупанији налазио се замак, у коме је седео жупан, који га је држао да 
би заштитио државу и угушивао покрете домаћег становништва. Жупан је имао и друге 
функције: убирао је оне порезе и приходе, који су купљени у краљеву корист, и он је 
судио у име краља.

Феудализација и покрштавање Угарске. За време Стевана у Угарску је насилно 
уведено хришћанство. Стеван је од цркве добио назив »свети«. И овде је покрштавање 
било тесно повезано са организацијом друштва на феудалним начелима. Борба против 
увођења хришћанства имала је у  Угарској  врло упоран карактер. Паганство је  било 
идеологија родовских група, а хришћанство идеологија феудализма који се развијао.

У процесу феудализације играо је велику улогу утицај Запада, особито немачки 
утицај. Угарски су краљеви видели у немачким ритерима ослонац против родовског 
уређења. Тако је већ у рано доба постојања Угарске државе почела немачка ритерска 
колонизација.

За  време  Стевана  и  његових  наследника  избио  је  низ  устанака  управљених 
против покрштавања и против покушаја да се становништву наметну дажбине и да се 
оно потчини феудалцима. Сељаци, наоружани ланцима, копљима, вилама тукли су се с 
немачким  најамничким  ритерима.  Крајем  XI  в.  тај  је  покрет  углавном  угушен,  и 
феудализам је у Угарској однео победу.

Крајем XI  и  почетком XII  в.  Угарска  је  знатно проширила  територију,  а  то  је 
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играло велику улогу у њеном економском развитку. На истоку је угарским поседима 
била присаједињена Трансилванија, на југу — Хрватска и Далмација; тако је Угарска 
добила излаз на Јадранско Море, али је услед тога била увучена у дуготрајну борбу с 
Млецима и Византијом. Појачан је  трговачки промет преко Угарске,  особито њеним 
главним путем — Дунавом. Тај је пут добио огроман значај: њим су крсташи кретали на 
Исток, њим су успостављане везе између Запада и Истока.

У XII  и XIII  в. дошло је до даљег учвршћивања феудалних односа, до знатног 
пораста  крупних земљопоседа, особито црквених,  до јачања самосталности крупних 
феудалаца и моћи цркве. На другој се страни запажа слабљење краљевске власти као 
последица дељења поседа феудалцима, којим је постепено исцрпен земљишни фонд, 
створен за време првих краљева из династије Арпада. Јача самосталност пређашњих 
органа краљевске власти. Слично грофовима у Каролиншкој монархији, жупани постају 
у жупанијама наследни феудалци.

Златна була Андрије II. Златна була из 1222 г. претставља споменик о уступцима 
које је краљевска власт учинила феудалцима, нарочито многобројној угарској шљахти. 
Њу је морао да изда угарски краљ Андрија II. Златна була из 1222 г. као и енглеска 
Велика  повеља  слобода,  с  којом  је  често  упоређују,  претстављала  је  неку  врсту 
феудалног  устава  Угарске,  учвршћивање  права  и  привилегија  племства.  Була  је 
потврђивала потпуну својину племства на бенефиције које му је краљ раздао. Она је 
гарантовала да ће се једном годишње сазвати сабор, чији је састав, уосталом, био 
доста неодређен. Ни овде, као ни у Пољској, у то време још није било установљено бар 
донекле редовно претставништво. На сабор су позивани крупни сениори, а од нижих 
феудалаца долазио је ко је могао и хтео. Племство је било ослобођено пореза. Била су 
ограничена права краљевских чиновника према племству, по жупанијама су укинути 
сви положаји које је краљ попуњавао. Самоуправа је предата у руке домаћег племства. 
Сада  се  жупанија  почела  да  назива  »universitas  nobilium«  —  заједница  племства. 
Жупанијом је сада управљала аристократија, која је на својим скупштинама бирала све 
чиновнике.

Сем тога племство је добило право да краљу служи само у границама државе. 
Ако би хтео да војне снаге племства изведе из државних граница, за то је био потребан 
њихов специјални пристанак. Краљ се обавезао да неће делити земље и привилегије 
странцима.

Последњи члан. Златне буле потсећа на последњи члан Велике повеље слободâ. 
Он је узаконио право да се краљу пружи отпор ако се не буде држао одредаба Златне 
буле.  У том случају  племство је  имало право да устане против краља да га  силом 
натера на покорност.

Немачка  колонизација и градови.  Пораст самосталности феудалаца и њихове 
непрестане међусобице слабили су војну снагу Угарске, и када су 1241 г. провалили у 
земљу Монголи, лако су скршили отпор угарске војске и опустошили земљу, стигавши у 
својим походима до Јадранског Мора. Када су се Монголи вратили на Исток, Угарска је 
претстављала  готово  пустињу,  па  су  били  потребни  велики  напори  да  се  обнови 
привредни живот у земљи. У томе су знатну улогу одиграли колонисти, које су краљеви 
позивали углавном из Немачке.

У Угарској се у XIII в. запажа пораст градова, делом због немачке колонизације, 
делом због појачаног трговачког промета, али су ти градови, као и у Пољској, још дуго 
у  државном  животу  играли  другостепену  улогу,  Насељени  су  били  првенствено 
Немцима и Јеврејима, који су тада у Угарској уживали равноправност и самоуправу 
својих  општина.  Развитак  економике  у  Угарској  допринео  је  да  пољопривреда 
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узнапредује брже од градова, Главни предмет извоза из Угарске постало је у то доба 
вино, које се прочуло у целој Европи.

Анжујска династија. 1301 г. изумрла је на угарском престолу династија Арпада и 
почела је борба за угарски престо. 1310 г. престо је припао краљу Карлу Роберту из 
анжујске династије. Карло Роберт је позивао немачке колонисте да би се унапредила 
земљорадња, а исто тако и немачке рударе ради експлоатације златних и сребрних 
рудника Угарске. Угарска је »постала  земља веома богата племенитим металима 
откако су  у  њеним рудницима почели да копају  Саси и Баварци који  су  се  тамо 
преселили.  То  је  злато  омогућило  Карлу  Роберту  да  претставља  арбитра  између 
суседних словенских народа, на пример, чешког и пољског краља.«108

Краљеви анжујске династије покушавају почетком XIV в. да ојачају своју власт. 
Ослањајући се на градове и на средње и ниже племство, они су тежили да униште 
самосталност крупних феудалаца. То се нарочито односи на владавину највећег краља 
анжујске династије — Лајоша (1342—1382 г.),  који је  од 1370 г.  заузимао и пољски 
престо. У његово доба Угарска је стекла велики политички утицај у Европи. Лајош је 
водио широку спољну политику.  Он је  имао у  плану  да уједини анжујске  поседе  у 
јужној  Италији,  тј.  Напуљску  краљевину,  са  Угарском.  У  ту  сврху  предузео  је  два 
похода у Италију, који, ипак, нису дали никаквих резултата.

Борећи се с крупним феудалцима анжујски краљеви су избегавали да сазивају 
саборе,  који  су  били  главни  орган  аристократије,  и  владали  су  уз  помоћ  свог 
краљевског савета, у који су позивали првенствено свештенство. Сабор је био сазван 
тек 1351 г. Тај сабор, који је издао такозвани Decretum unicum, имао је за циљ да 
утврди краљев споразум с племством. Племство је краљу предавало врховну власт, а 
краљ је за то помагао племству да коначно укмети сељаке.

Decretum unicum је најпре прописивао да само племићи могу бити сопственици 
земље. На сељаке су ударене нове дажбине у корист господара, одузета им је слобода 
прелажења и, најзад; они су били потпуно потчињени властелинском суду. Племићки 
поседи проглашени су за неотуђиве.

Анжујска се династија није ослањала само на племство већ и на градове који су 
напредовали. XIII и XIV век претстављају доба брзог успона градова и процвата угарског 
занатства,  нарочито  рударства.  Уздигли  су  се  градови  као  Пешта,  Будим,  Пожун, 
Кошице,  Кронштат  и  други.  У  градовима  су  организовани  еснафи  по  угледу  на 
западноевропске.  Угарска  је  заузела  крупно  место  у  транзитној  трговини  између 
Западне Европе и Истока.

1382  г.  с  Лајошевом  смрћу  у  Угарској  се  угасила  анжујска  династија.  После 
кратког периода борбе за престо угарска је круна припала Сигисмунду Луксембуршком, 
који је 1411 г. постао немачки цар (види гл. XXIV).

Продирање Турака-Османлија.  У то доба појављује се у историји Угарске нов 
важан фактор  — Турци-Османлије,  који  су  сада  почели да  играју  све  већу  улогу  у 
Источној  Европи.  За  Мађаре  је  борба  с  Турцима  постала  једно  од  најживотнијих 
питања.  Сигисмунд  се  обратио  владарима  Европе  с  предлогом  да  се  организује 
заједнички поход против Турака. Један такав општи поход ритера Западне Европе и 
предузет је против Турака. 1396 г.  дошло је код Никопоља на Дунаву,  у  данашњој 
Бугарској, до битке између западних ритера и војске султана Бајазида, која је завршена 
потпуном победом Турака. Сам се Сигисмунд једва спасао с бојног поља. Ма да Турци 
тада нису искористили ту своју победу, турска се опасност отада надвила над Угарску.

108  »Архив Маркса и Енгелса«, т. V, стр. 349.
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Јанко Хуњади и Матија  Корвин. 1437 г.  Сигисмунд је  умро,  а  у  Угарској  је 
почела бесконачна борба за круну, која је прелазила час у руке Хабзбурговаца, час у 
руке  Јагелонаца,  док  се  најзад  на  угарском  престолу  није  учврстила  национална 
угарска династија.

У борби с Турцима истакао се војсковођа Јанко Хуњади, који је стекао славу 
националног хероја. Он је постао регент Угарске краљевине. После његове смрти био 
је изабран на престо његов син Матија Корвин (1458—1490 г.). Доба владавине Корвина 
је период највећег успона угарске моћи.

На  које  се  снаге  ослањао  Матија  Корвин?  Најпре  на  масу  нижег  н  средњег 
племства. За време Матије Корвина сабор је сазиван готово сваке године. Одржане су, 
даље, сталне скупштине жупаниских сабора или конгрегације. Краљ се затим ослањао 
на све већу моћ градова. Развитак заната и градова још раније је приморао угарске 
краљеве  да  унесу  неке  измене  у  саборски  систем.  На  саборе  су  пуштени  и 
претставници градова. Градови су давали материјална средства за остваривање широке 
политике коју је тада водила Угарска.

Матија  Корвин  водио  је  успешне  ратове  с  Чешком.  Освојио  је  део  чешке 
територије и једно време заузимао чак чешки престо. Освојио је Аустрију, наследни 
посед Хабзбурговаца.

После његове смрти, 1490 г.,  великашка странка, бацила је Угарску за доста 
дуготрајни  период  у  стање  политичког  хаоса.  Опет  је  почела  бесконачна  борба  за 
престо и у време те борбе одузео је Максимилијан Хабзбуршки Угарској Аустрију и 
друге земље које је Матија Корвин био заузео Хабзбурговцима (види гл. XXIV).

Устанак куруца.  Политички метежи још су више погоршали положај  угарског 
сељаштва. На тој основици избио је у Угарској 1514 г. највећи устанак у историји те 
земље, устанак такозваних куруца (крсташа) који се претворио у прави крсташки рат. 
Устанак куруца био је у вези с крсташким ратом против Турака, који је објавио папа 
Лав X.

Тај  крсташки  рат  постао  је  необично  популаран  међу  сељацима  пошто  је 
обећавао онима који ступе у крсташку војску ослобођење од кметске зависности. У 
војску куруца почели су масовно да се стичу одбегли сељаци. Крсташкој војсци почели 
су у масама да прилазе и најсиромашнији градски елементи. Природно је да је све то 
изазвало  озбиљну  бојазан  међу  угарским  племством,  које  никако  није  желело  да 
изгуби зависну радну снагу и које је страховало од организоване акције сељаштва. На 
наваљивање  племства  краљ  Владислав  је  забранио  даље  регрутовање  у  крсташке 
одреде и наредио вођи народне војске Дожи, под чијим се воћством сакупило око 40 
хиљада куруца, да крене против Турака. Али је тада плануо сељачки устанак од кога су 
феудалци толико страховали.  Крсташки одреди претворили су  се  у  револуционарну 
војску под Дожиним воћством. Он се показао не самo као искусан војсковођа већ и 
прави вођ сељачких маса. Дожа је разаслао по читавој Угарској позиве сељацима да 
крену у одбрану сељачких права, да се прикључе устанку, да уништавају племићке 
поседе и истребљују све племиће. Иначе ће вас, говорио је он, »побити као псе и 
ставити на муке«.

На страни сељака иступили су и нижи слојеви градског становништва. Сељачкој 
војсци је пошло за руком да заузме неколико утврђења и градова.  Она је пружала 
упоран и  успешан отпор  племићким одредима читава  четири  месеца.  Али  је  замах 
покрета приморао племство да се уједини и мобилише еве своје снаге. Услед тога је 
сељачки устанак разбијен, а сам Дожа рањен у боју, заробљен и на страшан начин 
погубљен. Сурово разрачунавање угарског племства са устаницима стајало је живота 
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неколико десетина хиљада сељака. Нису истребљивали само учеснике у устанку, већ 
су подвргавали свим могућим мучењима и тортурама њихове породице. На сељаке је 
била ударена огромна контрибуција у корист феудалних поседника.

Победу над сељацима потврдио је такозвани »дивљи сабор« 1514 г. Тај је сабор 
објавио да се сељаци лишавају права слободног кретања и донео одлуку о повећању 
сељачких  работа.  Даље,  на  сабору  1515  г.  био је  донет  нови  законик,  или кодекс 
закона,  такозвани  Decretum  Tripartitum.  Он  је  претстављао  кодификацију  угарског 
права на основу најоштрије проведене сталешке поделе. За једине пуноправне грађане 
—  populus  —  сада  су  проглашени  племство  и  свештенство.  Дозвољене  су  неке 
привилегије горњем градском слоју. Што се тиче остале масе народа, управо доњих 
градских слојева и нарочито читаве сељачке масе, она се у декрету називаplebs, тј. 
пук. Плебс нема никаквих права на земљу. Сва је земља својина господе. Сељаци су 
имали да буду у пуној потчињености господара и да за њих раде.109

Пад  угарске  државе.  Тако  је  угарско  племство  учврстило  своју  победу  над 
сељаштвом.  Али се  показало да је  та  победа кобна за  само племство.  Прекомерна 
контрибуција која је била ударена на сељаке подрила је његове снаге, а то је даље 
довело  до  подривања  војне  моћи  Угарске.  Када  је  почела  нова  турска  офанзива, 
сатрвено и разорено сељаштво није имало воље да брани државу својих угњетача. 
Сукоб је завршен потпуним поразом Угарске. У битки на Мохачу (1526 г.) турски султан 
Сулејман Величанствени до ногу је потукао Мађаре. Тим је био учињен крај угарској 
самосталности. После тога Угарска се распала на три дела. Један део су заузели Турци, 
други је припојен поседима Хабзбурговаца, Аустрији, а само је источни део Угарске, 
Седмоградска,  сачувала  извесну  самосталност,  налазећи  се,  уосталом,  у  вазалској 
зависности од Турака.

2. ВИЗАНТИЈА, БУГАРСКА И СРБИЈА ОД XI ДО XV ВЕКА

Коначна победа феудализма за време Комнина.  Крсташки ратови задали су 
Византиском царству тешке ударце од којих се оно више није могло опоравити. Они су 
лишили Византију оног значаја који је она имала у тадашњој економици као главни 
посредник у трговини између Истока и Запада, и свели је на положај другостепене 
државе.

Династија  Комнина  заступала  је  интересе  крупног  феудалног  земљопоседа. 
Феудализам  је  коначно  однео  победу  у  XI  веку.  Политика  заштићавања  слободног 
сељаштва,  које  је  дуго  времена  чинило  основицу  војне  моћи  Византије,  била  је 

109 У  поглављу  »Устанак  куруца«  говори  се  о  мађарском  правном  споменику  »Decretum 
Tripartitum«. Пошто је он имао утицаја и на југословенске земље, потребно је нагласити да 
тај  споменик  није  дело  угарског  сабора  1515  г.,  већ  државног  протонотара  Стефана 
Вербеција. Он је збиља 1514 г. поднет сабору на одобрење и краљ га је потписао, али није 
ударио свој печат, и то, како се мисли, на инсистирање вишег племства, незадовољног што 
је у том правном кодексу изједначено с нижим племством. Али је зато на истом том сабору 
1514 г. донет »Vladislai regis Decretum septimum«, који је значио праву одмазду феудалне 
класе мађарском сељаштву због учествовања у Дожином устанку. Тим је декретом мађарско 
сељаштво дефинитивно везано за земљу: »...отпуштање или одвођење јобађа да убудуће 
потпуно престане, да се стално укине и угашено заувек остане« (чл. XXV), а затим: »А ако 
одбеглог или насилно одведеног сељака његов господар буде могао да ухвати на пољу или 
на другом месту, нека га слободно ухвати и са свим његовим стварима које му могу допасти 
до руку врати у његово старо место становања« (чл. 30), итд. итд. /прим. Ред./
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напуштена;  провођен  је  систем  проније  —  феуда  с  дељењем  земље  насељене 
сељацима пронијарима (види гл. XI). За време Комнина јако је примењиван и систем 
харистикарија — дељења манастирских земаља на уживање световним поседницима. У 
XI в. обилато се деле имунитети (екскусија). Сачувало се много тужби на порезе који су 
се свом тежином свалили на радно становништво, док је већина крупних поседа била 
од  њих  ослобођена.  Савременици  називају  убираче  пореза  »пре  разбојницима  него 
убирачима,  који  презиру  и  божанске  законе  и  царска  наређења«.  Стални  ратови 
исцрпљивали су становништво и изазивали нове порезе.

Главну улогу у војсци почињу да играју најамни одреди. У X и XI в. у војсци 
преовлађују Варјази и Руси, а крајем XI в. — Англо-Сакси. Могућно је да је прилив ових 
последњих стајао у вези са освајањем Енглеске од стране Нормана.

Државе које су крсташи основали на Истоку претстављале су за Византију сталну 
опасност. Непосредна трговачка веза Запада са земљама Истока, која је успостављена 
преко  левантских  лука  освојених  од  крсташа,  подривала  је  византиску  трговину  и 
водила  исцрпљивању  њене  благајне.  У  XII  в.  крсташи  и  Византија  непрекидно  су 
међусобно ратовали и притом су обе стране склапале савезе с турским кнежевима.

Византиски историчари оцртавају  жалосну слику сиромашења царства у  XII  в. 
Ипак је Византија за посматраче са Запада још претстављала необично богату земљу. 
Западни путописци говоре о огромним приходима царске благајне, како оно добија 20 
хиљада златника само од Цариграда, о величанственим зградама, раскошним оделима 
и  обиљу  животних  намирница.  Све  то  вероватно  много  више  говори  о  сиромаштву 
Запада него о богатству Византије.

Андроник Комнин. Народно незадовољство политиком Комнина — претставника 
феудалног  земљопоседа  —  дигло  је  за  кратко  време  на  престо  једну  од 
најзанимљивијих фигура међу византиским царевима — Андроника Комнина (1183—1185 
г.).

Његов живот је прави авантуристички роман. Маркс у »Хронолошким изводима« 
карактерише Андроника као »генијалног човека у коме су се спојили Алкибијад, Нерон 
и  Византинац...  Принц  и  авантурист,  храбар,  подао,  лукав,  вероломан,  необично 
снажан«, уживао је изванредну популарност међу становништвом, коме је, по речима 
савременика, био »дражи од бога«. Његово ступање на престо народ је дочекао са 
општим одушевљењем. Његова владавина била је врло кратка да би се могле тачно, 
оценити његове мере. Оне су се углавном сводиле на борбу против крупног феудалног 
земљопоееда и на подршку коју је пружао слободном сељаштву у пропадању. Андроник 
је предузео мере за олакшање пореског терета, за борбу против изнуђивања од стране 
чиновничког апарата. Организовао је јавне радове, нарочито за снабдевање престонице 
водом.  Низ  претставника  земљопоседничке  аристократије  био  је  погубљен. 
Андроникова политика изазвала је жесток отпор од стране византиске аристократије. 
Против цара су склапане завере,  на  које  је  он одговарао жестоким репресалијама. 
Гоњени од Андроника, феудалци су бежали у Италију и потстицали италијанске владе 
на војне акције против Андроника. Аристократска завера, која је пала у исто време кад 
и норманска најезда, довела је до пада Андроника. Непријатељи су му се осветили, 
погубивши га уз невероватна мучења. На престо се попела нова династија — Анђела 
(1185 г.).

Византија после Четвртог крсташког рата. Борба за престо у породици Анђела 
послужила је као изговор да се промени правац Четвртог крсташког рата, да се заузме 
и опљачка Цариград и да се оснује Латинско царство. Византија је као јединствена 
држава престала да постоји  (види гл.  XVI).  Обновљено 1261 г.,  Византиско царство 
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Палеолога претстављало је само сенку раније моћне државе. Њена је територија била 
знатно мања но у време Комнина; захватала је само северозападни угао Мале Азије, 
део Тракије и Македоније, Тесалију и нека острва Јегејског Мора. Епирска деспотовина 
била  је  посебна  држава  у  вазалној  зависности  од  Византије.110 Север  Балканског 
Полуострва заузимале су Србија и Бугарска. Средња Грчка и Мореја (ако се изузме 
неколико утврђених места) остале су у рукама »латинских« феудалаца; већи део острва 
припадао  је  Млечанима.  Трапезунтско  царство  није  ушло  у  састав  обновљене 
Византије.  Ђенова,  која  је  подржавала никејске цареве,  завладала је  трговином на 
Црном и Јегејском Мору.

Турци-Османлије. Крајем XIII в. у Византији се јавља нови опасни непријатељ — 
Турци-Османлије. Икониски султанат после пораза који су му нанели Монголи 1243 г., 
распао се на неколико феудалних поседа. Међу њима је најјачи био емират Османа 
(1288—1326 г.), који је почео освајања у Малој Азији. Османов син Орхан, прогласивши 
се султаном, освојио је Брусу и начинио је престоницом османске државе. Турци су 
заузели Никеју, Никомедију и избили на обале Мраморног Мора. Они су нападали на 
Балканско Полуострво.

Опадање Византије. Царство је ушло у период опадања. Од Цариграда су остали 
само трагови некадашње величине. Путописци у XIV и XV в, истичу да у граду има врло 
много пустоши и порушених зграда. Административни и финансиски апарат царства 
почиње да опада. Скупљање дажбина од упропашћеног становништва постаје све теже.

У XIV в. крајње се заоштрила класна борба у вези са угњетавањем осиромашеног 
становништва од стране феудалаца и државе. Четрдесетих година XIV в.  градове и 
земље царства захватио је талас устанака.

1342  г.,  користећи  се  борбом  претендената  за  престо,  устала  је  градска 
сиротиња у Солуну, граду који је по трговачком значају био други у царству. На чело 
устанка  стала  је  демократска  секта  зелота.111 Из  града  је  био  протеран  већи  део 
аристократије, а управа је прешла у руке зелота. 1345 г. дошло је у Солуну до покоља 
аристократије, која је покушала да збаци зелотску владу. До 1349 г. Солун је имао 
своју управу као независна република, која није признавала царску власт. Устанак је 
захватио и друге градове у Македонији.

Византија губи улогу водеће силе и на Балканском Полуострву. Та улога прелази 
најпре на Бугарску а затим на Србију.

Бугарска и Србија под влашћу Византије. 1018 г. Василије Бугароубица уништио 
је  прво  Бугарско  царство,112 а  бугарске  земље  прикључио  Византији.  Бугарским 
бојарима  који  су  изјавили  покорност  биле  су  дате  византиске  титуле  и  потврђене 
њихове привилегије. Одмах за тим морала су да признају зависност од Византије и 
српска племена којима је остављено њихово раније уређење.

Византиске власти ипак су тежиле да потпуно потчине освојене земље, особито 
Бугарску.  На  чело  бугарске  цркве  постављани  су  искључиво  грчки  архиепископи. 
Византиски  чиновници  упропашћивали  су  земљу  наметима,  изнуђивањима  и 
подмитљивошћу. Тај притисак изазивао је непријатељство према држави-поробљивачу 
и тежњу за ослобођењем. Међу Словенима стално су избијали устанци.

О историји Бугарске под византиском влашћу знамо врло мало. У Бугарску су 
110 Обновљеном 1261 г. Византиском царству није припадала Тесалија, а Епирска деспотовина 

није била у вазалној зависности од Византије. /прим. Ред./
111 Зелоти у Солуну нису били секта, већ социјални покрет. /прим. Ред./
112 Овде се, као и раније у XI глави, узима 1018 година као година пада I бугарског царства, ма 

да се ту ради о Самуиловом македонском царству. /прим. Ред./
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били уведени византиски закони (преведени на бугарски језик). Има пуно основа да се 
мисли да је феудализација бугарског друштва веома узнапредовала. Томе је допринело 
ширење византиске установе проније у Бугарској.113

Богумили. О порасту феудалних односа сведочи класна борба која је у то време 
заоштрена, а коју најбоље показује брзо ширење јереси  богумила, која је настала у 
Бугарској још у IX в. Не улазећи у мутно питање догматске стране богумилства (која 
нам  је  позната  само  од  његових  противника),  истаћи  ћемо  његово  сродство  с 
византиском  јереси  павликијанаца,  везаном  за  дуалистичка  манихејска  учења.  Под 
разним именима (патарени, катари, албижани итд.) та се јерес проширила далеко на 
Запад. У богумилству се јасно истичу следеће црте: одбацивање владајуће цркве и 
њене јерархије, обреда и тајни, нарочито причешћа и култа икона, захтев да се верска 
наука  и  морални  живот  заснивају  на  темељу  светог  писма.  Богумили  су  с 
проповедањем  вере  повезивали  проповед  социјалне  правде.  Један  од  непријатеља 
богумилства  дефинише  њихово  учење  као  проповедање  непокорности  властима. 
Богумили су захтевали да се конфискују и поделе црквена имања. Протестовали су 
против  експлоатације  кметова,  потстицали  сељаке  да  напуштају  бојаре  и  да  не 
испуњавају  обавезе.  Упркос  жестоким  прогонима,  та  се  јерес  јако  раширила  у 
Бугарској, Србији и Македонији.

Политичко  слабљење  Византије  у  XII  в.  створило  је  повољне  услове  да  се 
образују независне државе Бугарска и Србија.

Ослобођење Бугарске од византиске власти. 1186 г. устали су Бугари и Власи 
(Румуни) под воћством бојара Петра и Асена. Устанак је почео на северу Бугарске у 
неприступачним  балканским  планинама  и  убрзо  захватио  читаву  земљу.  Бугари  су 
позвали  у  помоћ  Кумане  и  склопили  савез  са  српским великим жупаном Стеваном 
Немањом, који се у то време борио против Византије за независност Србије. Бугари су 
успели да обнове своју државу с престоницом у Трнову.

Византија је покушала да искористи незадовољство бугарских бојара уздизањем 
Петра и Асена;  бојари су  убили оба брата, али је  њихово Место заузео трећи брат 
Калојан,  који  је  водио  успешне  акције  против  Византинаца  у  савезу  с  Куманима. 
Византија  је  морала  да  призна  независност  Бугарске  државе  (1201  г.),  која  је 
обухватала  читаву  Мезију,  северни део  Тракије,  северну  Македонију  и  део Србије. 
Калојан је тежио да се ослони на Рим: закључио је уговор с Иноћентијем III и добио од 
њега титулу краља Влаха и Бугара (dominus Blacorum et Bulgarorum) за обећање да ће 
бугарску цркву потчинити папи. Сачувана је њихова преписка, у којој та два искусна 
дипломата настоје да један другог преваре и да добију максималне уступке у накнаду 
за  минимална  обећања.  1204  г.  била  је  склопљена  унија  између  Бугарске  и  Рима. 
Калојан је почео да се назива царем.

Ослобођење  Србије. Истовремено  с  тим  уједињује  се  Србија  и  ослобађа 
византиске власти. Уједињење се врши из источне Србије (»Рашке«), чији је велики 
жупан Стеван Немања већ давно покушавао да добије самосталност. Уз подршку других 
жупана водио је упорну борбу против Византије. У борби против Византије настојао је 
да  искористи  крсташе.  Ступио  је  у  везу  с  Фридрихом  Барбаросом  и  водио  с  њим 
преговоре о укључивању Србије у Свето Римско царство. 1190 г. Византија је признала 
независност  српске државе.  1195 г.,  када се  Немања одрекао престола,  власт је  у 
Србији припала његовом млађем сину Стевану Првовенчаном, који је узео краљевску 

113 Византиски закони превођени су у великом броју још у Првом бугарском царству. Ширење 
проније у Бугарској је вероватно, али изворних података о томе нема. /прим. Ред./
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титулу.114

Бугарско царство. Тако су почетком XIII в., у време стварања Латинског царства, 
настале на Балканском Полуострву две самосталне  словенске  државе  — Бугарска  и 
Србија.  Колико  се  може  судити  по  оскудним подацима  који  су  се  сачували  из  тог 
времена, уједињење и ослобођење Бугарског царства ослањало се на широки народни 
покрет  и  наишло  на  опозицију  међу  бугарским  бојарима.  Сва  три  оснивача  другог 
Бугарског царства — Петар, Асен и Калојан — били су убијени од бојара, противника 
јачање царске власти. Код бојара је нашла подршку Византија у борби против нове 
бугарске државе. У исто време први бугарски владари престају са жестоким прогонима 
којима су били изложени богумили за време византиске власти.115

114 Врло је површно приказан Немањин рад на стварању моћне српске државе. Формудација да 
се борио против Византије »уз подршку других жупана« може створити погрешну претставу 
да  су  ти  »друга  жупани«  били  управљачи  појединих  области,  равни  Немањи.  Међутим, 
Немањина браћа, која су управљала појединим областима, имала су назив кнежева. Жупани 
су,  раније  старешине  територијалних  племенских  општина,  у  доба  формирања  српске 
државе  постали  феудална  господа  и  управљали  малим  областима.  У  процесу  стварања 
српске  државе,  коју  према  подацима  можемо  пратити  од  IX  а  не,  како  би  према  овом 
излагању изгледало, од XII века, жупани су добили подређен положај, док је назив »велики 
жупан« изгубио првобитни смисао и значио владара, шефа државе.
Не може се, даље, никако рећи да је Немања преговарао с Фридрихом I Барбаросом »о 
укључивању Србије у Свето Римско царство«. Српски посланици изјављивали су Фридриху I у 
Нирнбергу како је Немања »пун велике радости због царевог доласка«, јер ће моћи да га 
види и поздрави (Annales Colonienses maximi, Mon. Germ. Hist., SS XVII,  стр. 795—6). При 
Фридриховом  пролазу  кроз  Србију  Немања  га  је  дочекао  у  Нишу  и  предао  му  поклоне 
(»...deinceps dictus Serf cum summo gaudio imperatorem excepit, datis ei nonnullis donis...« 
Ib., 797). Најбољи извор Псеудо-Ансберт каже да су му Немања и Страцимир изјавили да би 
радо постали његови вазали уколико би им признао право на територије које су заузели од 
Византије, што је византиски цар Исак и протумачио као повреду својих права (К. Јиречек, 
Историја Срба, I, стр. 200—201). Псеудо-Ансбертов извештај узима се, свакако, за тачнији од 
података  либечког  опата  Арнолда,  по  коме  Немања  »fecit  domino  imperatori  hominum, 
suscipiens ab ipso terram suam iure beneficiario« (Arnoldi Lubecensis Chronica Slavorum, IV, 8, 
Mon. Germ. Hist., SS XXI, стр. 172). Чак ни на основу оваквог податка не би се дао извести 
закључак о укључивању Србије у Свето Римско царство. Оно за нас данас не значи никакав 
апстрактни  појам  већ  довољно  одређену  територију,  од  које  је  Немањина  Србија  била 
одвојена другим земљама. Када би био и  тачан податак о  Немањиној  вазалној  заклетви 
Фридриху  I,  она  би  према  тадашњем,  нарочито  Фридриховом,  схватању  царства  била 
логична, кад знамо како је Фридрих сматрао да му се морају потчињавати све европске 
земље, чак и Енглеска и Француска, чије је владаре његов нотар и капелан Бурхард називао 
с презиром краљићима. Међутим, све то, као и евентуални Немањин »hominium«, није имало 
практичног ни реалног значаја.
Немања се  није  одрекао  престола  1195  г.,  већ  у  марту  1196  г.  Ова  година,  усвојена  у 
историографији, налази се и код Погодина (История Сербии, С. — Петербург 1909, стр. 41), 
чије је дело, према наводу у Литератури на крају главе, употребљено при обради српске 
историје. /прим. Ред./

115 Бугарска и Србија стекле су независност,  као што се то уосталом види и из претходног 
излагања,  крајем  XII  а  не  тек  у  време  стварања  Латинског  царства  почетком  XIII  века. 
Опозиција бугарских бојара против Петра, Асена и Калојана, опозиција против јачања царске 
власти, не значи још да су се бугарски бојари противили ослобођењу Бугарске од византиске 
власти.
Улога  богумила у  бугарској  историји XIII  века,  која  је  несумњиво била значајна,  јако  је 
претерана. Не може се рећи да је Калојан добио подршку богумила у Тракији и Македонији 
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У почетку је Калојан покушавао да успостави пријатељске односе с Латинским 
царством. Али су охолост и глупост крсташа ускоро довели до рата. Калојан је добио 
подршку богумила у Тракији и Македонији. На страни Бугара био је и демократски део 
грчког  становништва  у  Латинском  царству.  У  низу  градова  становништво  је  устало 
против »Латина« и нудило бугарском владару царску круну. Под Једреном он је задао 
крсташима одлучан пораз (1205 г.). »Цар« Балдуин био је заробљен и умро је од рана. 
Калојан је наставио победоносну борбу против Латинског царства, али је у време те 
борбе  погинуо од руке  једног  од бугарских  бојара (1207 г.).  После смрти  Калојана 
бојари  су  дограбили власт  у  своје  руке.  Војне  операције  против  Латинског  царства 
кренуле  су  сада  неуспешно,  пошто  је  један  део  бојара  тежио  да  с  њим  постигне 
споразум и истовремено се са свом свирепошћу оборио на богумиле.

Асен  II  и  превласт  Бугарске  на  Балкану.  Међутим,  управо  је  у  богумилима 
нашао себи главни ослонац обнављач моћног бугарског царства Јован-Асен II (1218—
1241 г.). Склапајући савез час с Латинским царством против Грка час с Грцима против 
Латинског царства, Асен II је проширио територију свога царства готово до Цариграда. 
За његове владавине Бугарска је била најмоћнија држава на Балканском Полуострву. 
Асен је опседао Цариград, који је желео да начини престоницом свога царства, али су 
га сложене политичке прилике (сукоб с Никејским царством) приморале да се одрекне 
тог плана.

Превласт бојара и погоршање положаја сељака.  После Асенове смрти поново 
су  избиле  бугарске  међусобице  услед  којих  су  изгубљене  територије  које  је  Асен 
освојио у Тракији и Македонији; оне су припале Никејском царству. Бугарска је брзо 
изгубила ону политичку улогу коју је дотада играла на Балканском Полуострву. На њу 
су  стално  почели  да  нападају  Мађари,  Грци,  Татари  и  Турци-Селџуци.  Насиља  и 
самовлашће  феудалних  бојара  довршавали  су  пропадање  земље.  Већи  део  земље 
припадао је бојарима, вишем свештенству и манастирима.

Пропадање  земље  због  бојарских  међусобица  и  бедан  положај  сељаштва 
изазвали  су  устанак,  коме  је  на  чело  стао  народни  вођ  —  пастир  Ивајло,  који  се 
прогласио  царем  (1277  г.).  На  његову  страну  прелазиле  су  читаве  области.  Он  је 
успешно  ратовао  против  Татара  и  двапут  их  потукао.  Становништво  бугарске 
престонице — Трнова — отворило је Ивајлу врата. Бугарски бојари позвали су у помоћ 
Грке, Татаре и Кумане и угушили устанак. Ивајло је погинуо, али народ дуго није хтео 
да  верује  у  његову  смрт.  После  петнаест  година  на  чело  новог  устанка  стао  је 
самозванац који је себе назвао Ивајлом.

Распадање Бугарског царства.  Бугарска се крајем XIII в. фактички распала на 
неколико удеоних кнежевина. Постојање царске власти било је само повод за сталне 
борбе  између бојара за  царску титулу.  У таквим условима војни сукоб са  ојачалом 
Србијом завршио се поразом Бугара (1330 г.).

У другој половини XIV в. Бугарска се распала на три посебне државе. Непрестано 
ратно  пустошење,  феудалне  међусобице  и  пораст  намета  изазивају  у  то  доба  нови 

као и демократског дела тамошњег грчког становништва. Познато је само да се Калојан 
повезао с грчком аристократијом у Тракији која га је позивала у помоћ против латинске 
власти и да је наишао у Пловдиву на подршку павликијанаца, међу којима је можда било и 
богумила. Нема ослонца у изворима ни тврдња да је Јован Асен II  »нашао себи ослонац 
управо у богумилима«, јер директних података о богумилима из овог времена нема, а једини 
индиректни податак пружа једна реченица у писму папе Гргура IX, који је, после Асеновог 
раскида с римском црквом, позивао у крсташки рат против њега и пребацивао Асену да је 
његова земља »пуна јеретика«. /прим. Ред./
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полет сељачког покрета. Богомилство и низ других народних »јереси« дижу се с новом 
снагом.  Сељаци  напуштају  своје  деонице  и  беже  у  брда,  где  образују  наоружане 
одреде који се боре против бојара.

Српска  држава.  Док  је  ослобођење  Бугарске  било  дело  широког  народног 
покрета  и  наишло на  опозицију  бугарских  бојара,  ослобођење Србије  било  је  дело 
аристократије. У Бугарској су бојари успели још у време Првог бугарског царства и 
византиске  власти  да  укмете  већи  део  сељаштва,  а  у  Србији  је  процес  распадања 
родовске заједнице текао много спорије. Ослобођење Србије претстављало је етапу 
прелаза  од  родовског  друштва  на  класно,  на  учвршћивање  власти  родовске 
аристократије над народном масом.116 Стеван Немања се ослањао пре свега на жупане. 
У њиховом интересу извршен је страшан обрачун с богумилима. О гоњењу богумила 
била је донета одлука на сабору »властеле«. Немањин син, Стеван Првовенчани, овако 
описује дела свог оца: »И једне попали, друге разним казнама казни, треће прогна из 
државе  своје...  учитељу и начелнику  њихову језик  уреза у  грлу његову...  а  књиге 
његове нечастиве спали и изагна га.«

После  смрти  Стевана  Првовенчаног  власт  прелази  у  руке  »благородних«  или 
властеле. Од њих зависи наслеђивање престола. У XIII в., за време краља Уроша I, у 
Србији почиње експлоатација рудних богатстава — злата, сребра, олова и бакра. Томе 
је допринела емиграција Немаца из Угарске, заплашених татарском најездом. Урош је 
склопио с градом Дубровником уговор којим је дубровачким трговцима дата слобода 
трговине, а Србима право да купују у Дубровнику жито и вино по истим ценама које је 
плаћало домаће становништво.117

Дубровник. Дубровник, словенска Венеција, почиње да игра врло велику улогу у 
историји  Србије.  Слично  Венецији,  с  којом  је  он  био  тесно  повезан  трговачким 
односима, Дубровник је претстављао трговачку републику. Сва се власт налазила у 
Дубровнику у рукама трговачке аристократије која је имала искључиво право да седи у 
већима. Политички утицај Дубровника од XIII до XV в. био је веома знатан. С њим су 
тражиле савез Угарска, Србија и Бугарска. Њихови владари и велможе поносили су се 
називом  дубровачког  грађанина.  Они  су  у  Дубровнику  градили  себи  дворце  и  ту 
похрањивали своје драгоцености. Дубровник је био и њихов главни кредитор. Његови 
су трговци трговали не само по Јадранском Мору већ и по Средоземном, с Грчком, 
Италијом, јужном Француском, азиским и афричким лукама. Дубровник је развио и 
своје занатство (тканине, златарски радови, посуће), нашироко је трговао сољу, а исто 
тако и металима који су довожени из Србије. Из Србије је Дубровник добијао и стоку 

116 Као што је и у XI глави стварање српске државе пребачено из IX у XII  век, тако се  овде 
говори о позном формирању класног друштва и државе код Срба. Из основа је погрешно да 
се  Немањино  доба  приказује  као  »етапа  прелаза  од  родовског  друштва  на  класно,  на 
учвршћивање власти родовске аристократије над народном масом«. Немањиној држави су 
претходиле Рашка држава у IX веку и приморске државе од којих је Дукља у XI веку била и 
краљевина.  Немањина  држава  је  резултат  целокупног  друштвеног  и  државног  развитка 
претходних векова у којима је процес о коме се овде говори већ био извршен. И по оскудним 
подацима којима располажемо, Немањина држава показује развијено феудално друштво, у 
коме се већ говори и о везаности сељака за земљу и о њиховим тачно утврђеним обавезама. 
/прим. Ред./

117 Приказ заосталости  и  позног  развитка  Србије допуњује  се још и тиме што  се трговачки 
уговори с Дубровником помињу тек од времена Уроша I, ма да је познато да су клаузуре о 
трговини  уносили  у  уговоре  с  Дубровником још Немања и  Страцимир,  и  то  »По  старом 
обичају«, и да су трговачке уговоре склапали и други Урошеви претходници. /прим. Ред./
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као и све могуће сточарске производе, лан, мед и восак, а у Србију је слао со, тканине, 
оружје, посуђе, вино и зачине. Србија је за Дубровник била најважније тржиште и 
односи међу њима постајали су све тешњи. У XIII и XIV в. склопљен је међу њима низ 
уговора.118

Превласт Србије. Стефан Душан. За време Уроша Србија добија све већи утицај 
на  Балканском Полуострву,  потискујући у  други план Бугарску,  која  је  после смрти 
Асена II  била у опадању.119 Српска краљевина достигла је највећи успон у XIV в. за 
време краља Стефана Душана (1331—1355 г.).

Стефан Душан потчинио је свом утицају Бугарску а ослабљеној Византији узео 
готово читаву Македонију, Албанију и Тесалију. Његови су поседи допирали до обала 
Јегејског Мора; он је тежио и освајању Цариграда. Његова даља освајања зауставили 
су Турци, позвани од Византије, који су потукли Србе на Марици (1352 г.).120 Душан је 
ступио у тесне везе с Дубровником и поделио трговцима тог града трговачке олакшице. 
У  трговини  с  Дубровником  узимао  је  учешћа  непосредно  сам  Стефан  и  српски 
феудалци, који су поседовали огромна стада оваца, коња, свиња и рогате марве. Краљ 
се користио трговачким привилегијама. На трговима је забрањивано да се купује месо 
од трговаца »док се не распрода краљево«.

Србија је постала највећа политичка сила на Балкану. 1346 г. Стефан Душан је 
узео титулу »цара Србљем и Грком«. На Душановом двору био је уведен византиски 
церемонијал.

»Законик«  Стефана  Душана.  За  време  Стефана  знатно  је  погоршан  положај 
сељака,  што  је  санкционисано  чувеним  »3акоником« (1349  г.).  »Законик«  делом 
претставља записивање српског обичајног права, делом скуп закона српских краљева, 
нарочито  самог  Стефана  Душана,  делом  византиске  законе,  прилагођене  српским 
условима. 1354 г. издате су допуне »Законику«, а оне су још више погоршале положај 

118 У поглављу »Дубровник« није довољно рећи да је Дубровник био с Венецијом »тесно повезан 
трговачким односима«.  Он је од 1205 до 1358 г.,  дакле управо у време о коме се овде 
говори, био под врховном млетачком влашћу; Дубровником је управљао млетачки кнез. За 
то време не може се рећи да је Дубровник »претстављао трговачку републику«, Тада је био 
само градска комуна (communis), која се тек од 1420 г. помиње као република (»nos rector 
etconsiliarii  reipublicae  Ragusinae«).  До  тог  је  доба  Дубровник  већ  успео  да  прошири  и 
заокружи  своју  територију.  Уместо  да  се  каже  да  је  »трговачка  аристократија  имала 
искључиво право да седи у већима« (у преводу је исправљено »у већима« уместо »в совете, 
или вече«, како погрешно стоји у руском оригиналу) тачније би било рећи да је она то право 
приграбила и у борби против пука, сужавајући и ликвидирајући улогу »опште скупштине«, 
себи дефинитивно обезбедила тек у првој половини XIV века, када је извршен попис чланова 
Великог већа, што уствари значи дубровачке властеле. /прим. Ред./

119 У једној, уводној реченици прелази се читав период од Уроша I до Душана, па зато постаје 
нејасно иа које се време мисли када се говори о потискивању Бугарске с Балкана у други 
план. Када се каже »за време Уроша«, може се мислити да се говори о Урошу I о коме је 
говорено у претходном поглављу, ма да се у пуном смислу може говорити о потискивању 
Бугарске у други план у доба Стефана Дечанског — Уроша III (1321—1331). /прим. Ред./

120 Сувише је упрошћено и нетачно објашњење да је Душаново напредовање заустављено зато 
што  су  Византинци позвали  Турке  који  су  победили Душана  на  Марици (1352  г.).  Ту  се 
радило о поразу једне мање, помоћне српске војске под воћством казнаца Бориловића, која 
је, уз бугарске трупе, помагала византиском цару Јовану Палеологу у борби против Матије 
Кантакузена. Турске трупе, које је на Кантакузенов позив да му помогну, довео Орханов син 
Сулејман, разбиле су изненадним нападом Палеологову војску код Димотике 1452 г. Ту су 
страдали и српски одреди. /прим. Ред./
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сељачке  масе.  На  основу  »Законика«  може  се  створити  доста  јасна  претстава  о 
друштвеном уређењу Срба у XIV в.

У Србији се још сачувао изузетан слој слободног сељаштва, такозвани  себри, 
према  којима  се  »Законик«  односи  с  неповерењем,  забрањујући  им  сваки  скуп: 
»себрова сбора да нест«. За прекршај те забране »Законик« прети одрезивањем ушију и 
новчаном казном. Себри су, очигледно, бранили своју слободу од насртаја властеле. 
Погоршао се и правни положај себара: за убиство себра властелин је плаћао новчану 
казну,  за  убиство  властелина  себар  је  кажњаван  не  само  новчаном  казном  већ  и 
отсецањем обеју руку. Основна маса сељаштва — меропси — била је кметски зависна. 
Меропси су живели на земљи господара, кулучили, плаћали дажбине и, поврх тога, 
испуњавали све државне обавезе. До издавања »Законика« меропси су се користили 
правом  прелажења  од  једног  к  другом.  »Законик«  им  је  то  право  одузео.  Најзад, 
постојао је и слој сељака-робова — отрока.121

Знатан део српског сељаштва живео је у  задругама — великим породицама од 
неколико десетина људи, с колективном својином. Влада Стефана Душана односила се, 
по  свему  изгледа,  с  подозрењем  према  задрузи  као  према  облику  сељачке 
организације опасном за феудалце.

Класа феудалаца састојала се од родовске и војне аристократије; последњој су 
припадали начелници области,  које  је  постављао краљ.  Често  су  њихове  дужности 
постајале наследне. Највећу улогу играли су црквени феудалци, којима су краљеви 
богато поклањали земље, видећи у њима главни ослонац своје власти. Феудалци су се 
делили на велике — властелу, и мале — властеличиће.

Турско  освајање  Балкана.122 После  Стефана  Душана  Србија,  подељена  на 
неколико области,  улази у дуготрајан период феудалних борби.  У сукобима између 
Србије и Византије обе зараћене стране обраћале су се у XIV в. у више махова за помоћ 

121 О себрима  се  говори  као  о  слоју  слободног  сељаштва.  Томе  би  мишљењу  у  нашој 
историографији  било  блиско  мишљење  Мих.  Полићевића (Устројство  правосуђа  у  старој 
српској држави у XIII и XIV веку. Архив за правне и друштвене науке, XXIII, стр. 204), који је 
сматрао да су се међу себрима у првом реду налазили »слободни независни баштиници«. 
Међутим, подаци о себрима су недовољни да би се на основу њих са сигурношћу могло 
утврдити шта све тај појам обухвата. Зато су и настала различита објашњења. Али, како се у 
Душановом законику тај појам ставља насупрот властели, већина је историчара, са извесним 
оградама,  прихватила  објашњење  да  он  обухвата  читаво  становништво  сем  властеле  и 
свештенства.  Стојан Новаковић је  учинио ограду од овако широког  значења речи себар 
сводећи га на једном месту на »невластелу или сељаке« (Законик Стефана Душана, Београд 
1898, стр. 238). Са истим аргументима и  Т. Тарановски је дефинисао себра као »сељака-
земљорадника«, прихватајући могућност да је међу себрима било и слободних баштиника, 
али у толико незнатном броју да их Душанов законик готово сасвим игнорише (Историја 
српског права у Немањићкој држави, I део, Београд 1931, стр. 48, 51).
Може се поменути да и у вези са значењем појма »отрок« постоје у науци контроверзе, што 
је сасвим и разумљиво, јер је тешко прихватити да су људи с правом да се парниче (чл. 103) 
и да, исто као и меропси, »како плату плаћају и работу работају, тако-зи и земљу да држе« 
(чл. 67) — били робови.
Не може се рећи да је тек Душанов законик одузео меропсима право прелажења од једног 
господара  другом.  Меропси  су  били  везани  за  земљу  и  њеног  господара  много  раније. 
Податке о везаности сељака за земљу имамо још у време Немање (Хиландарска повеља). 
Према свим ранијим одредбама Душанов законик доноси једну новину: чланом 140 чини 
одговорним и сваког феудалног поседника за примање одбеглих кметова. /прим. Ред./

122 Читав приказ продирања Турака на Балкан врло је оскудан и слаб. /прим. Ред./
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Турцима-Османлијама,123 који су за време својих експедиција имали могућности да се 
убеде  у  слабост  балканских  држава.  Средином  XIV  в.  Османлије  почињу  да  се 
учвршћују на  Балканском Полуострву,  заузевши Галипољ. Султан Мурат I  освојио је 
Једрене (1360 г.124) и тамо пренео престоницу Османлиске државе. Турска опасност 
наднела  се  над  Цариградом.  Ослабљене  Србија  и  Бугарска  нису  могле  да  пруже 
озбиљан отпор Турцима.

1389 г. Турци су нанели Србима одлучан пораз на Косову Пољу. Кнез Лазар био 
је заробљен и погубљен. Србија је била принуђена да призна вазалну зависност од 
Турака, али је сачувала самоуправу, која јој је, уосталом, била одузета средином XV в. 
О битки на Косову српски народни песници певали су песме, оплакујући тај пораз као 
велику народну несрећу. 1393 г. Турци су заузели Трново и ускоро освојили читаву 
територију Бугарске. Турци су се сасвим приближили Византији.

Око  Цариграда  се  стегао  гвоздени  обруч  турских  поседа.  Цар  Маноило  II 
обилазио је Европу молећи западне владаре за помоћ. Примали су га са почастима и 
давали му обећања, али стварну помоћ нису пружили. Византију је привремено спасао 
онај грандиозни сукоб, који је почетком XV в. избио између Турака и Тамерланових 
Монгола. Тамерлан је опустошио јужну Русију, северну Индију, Месопотамију, Иран и 
Сирију. После рата у Сирији дошло је до сукоба с Турцима у Малој Азији. Битка код 
Ангоре 1402 г. завршена је потпуним поразом Турака. Но Тамерлан није остао у Малој 
Азији. Преузео је поход против Кине и у време тог похода умро. Слабљење Турака 
после пораза код Ангоре одложило је пад Византије за пола века.

Почетком XV в. византиски поседи били су сведени на Цариград, суседни део 
Тракије,  неколико  острва  на  Јегејском  Мору,  Солун и  Мореју,  ослобођену  у  другој 
половини XIV од »Латина«.

1422  г.  обновљене  су  турске  провале.  Турци  су  опсели  Цариград.  После 
неуспелог  јуриша  они  су  напустили  опсаду,  али  су  страховито  опустошили  Мореју. 
Византија је почела да султану плаћа данак.125 Сада су царски поседи били ограничени 
само на Цариград са околином. Солун и Мореја постали су самосталне кнежевине.126 

1430 г. Турци су заузели Солун.
Последњи Палеолози чинили су огромне напоре да сачувају царство. Цар Јован 

VIII  покушао  је  да  обнови  стара  цариградска  утврђења.  С  патријархом  и  вишим 
свештенством кренуо је у Италију. 1439 г. била је склопљена фирентинска унија, која 
је  имала  да  источну  цркву  потчини папи.  Опасност  од Турака  која  се  наднела над 
Средњом Европом и проповед папе изазвале су нови »крсташки рат« против Турака, у 
коме су узели учешћа Мађари, Пољаци и Румуни, али су Турци разбили »крсташе« код 
Варне 1444 године.

Освајање Цариграда од стране Турака. Почетком априла 1453 г. Султан Мехмед 
II  с  великим  сувоземним  и  поморским  снагама  и  артилеријом  опсео  је  Цариград. 
Опсада, у којој је одлучујућу улогу играла артилерија, отегла се до краја маја. Упркос 
упорној одбрани, којом је управљао последњи Палеолог, Константин XI, град је заузет 
на јуриш и изложен тродневној пљачки. У Цариград, коме је било промењено име на 
Стамбул,  пренета  је  престоница  Османског  царства.  Наредних  година  Мехмед  је 

123 Не може се рећи да су се Турцима обраћале за помоћ Србија и Византија. Обраћали су им се 
Ј. Кантакузен и влада Јована Палеолога у византиским грађанским ратовима. /прим. Ред./

124 Турци су заузели Једрене 1362, а не 1360 г. /прим. Ред./
125 Византија је дошла у вазалну зависност од Турака не тек после опсаде Цариграда 1422 г., 

већ пола века раније. /прим. Ред./
126 Ни Солун ни Мореја нису никада били формално самосталне кнежевине. /прим. Ред./
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освојио све независне поседе у Грчкој.
Турско  заузимање  Цариграда  и  пад  Византиског  царства  оставили  су  на 

савременике  огроман  утисак.  Коначно  утврђивање  турске  власти  у  источном  делу 
Средоземног Мора и даље продирање Турака на Запад знатно су утицали на политички 
и економски живот Европе од средине XV в.
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XXXI. ЦРКВА И ЈЕРЕСИ ОД XI ДО XIV ВЕКА

Социјалне основе средњовековних јереси. У току читавог разматраног периода 
феудална  црква  и  држава  морале  су  водити  упорну  борбу  са  опозиционим 
револуционарним покретима угњетених маса. Ти су покрети обично избијали у облику 
јереси (од грчке речи хаиресис — секта). Уколико је јерес уперена против одређене 
верске  догме,  она  по  формалном  обележју  претставља  верски  покрет  и  спада  у 
историју цркве. По суштини, пак, јерес претставља протест не само против владајуће 
цркве већ и читавог владајућег поретка.

Енгелс  у  »Сељачком  рату  у  Немачкој«  овако  објашњава  чињеницу  што  су 
опозиционо  струје  у  Средњем веку  иступале  под  верским рухом,  у  облику  јереси. 
»Црква је — пише он — претстављала највишу синтезу и санкцију постојећег феудалног 
поретка. Јасно је да  су  у тим условима општи напади на феудализам, а пре свега 
напади  на  цркву,  и  сва  револуционарна,  социјална  и  политичка  учења  морала 
истовремено претстављати и теолошке јереси«.

Околност што управо у XI в. налазимо врло широко развијене јеретичке покрете 
била је,  с  једне стране,  условљена обновом трговачких веза  са Истоком, одакле у 
Европу продиру учења која су непријатељеки расположена према католичанству, а с 
друге стране — слабљењем цркве у периоду жестоке борбе између царства и папства. 
Та борба,  која  је  настала као резултат познатих противречности у самој  владајућој 
класи,  стварала  је  извесна  слаба  места  кроз  која  су  могли  продрети  опозициони 
покрети. Може се установити одређена веза између заоштрене борбе царства и папства 
и успеха јеретичких покрета. Један од метода папине борбе против цара или других 
световних владара било је бацање интердикта на земљу у којој се тај владар налазио у 
датом тренутку. Због интердикта у земљи се обустављала и јако ограничавала служба 
божја, делатност цркве је замирала, а то је стварало повољно тле за ширење јереси.

Али,  основни  предуслов  за  настанак  јеретичких  покрета  био  је  развитак 
антифеудалних елемената у Западној Европи, који је био у тесној вези с развитком 
градова, трговине и повећањем броја такозваног градског плебса, доњих друштвених 
слојева у  граду  и  повећањем њиховог  учешћа у  друштвеном и политичком животу. 
Јеретички покрети највише су се раширили у земљама које су најраније избиле у прве 
редове  с  обзиром на  успон своје  економике  и  целокупне  материјалне  културе  —  у 
северној Италији, јужној Француској и, делом, у јужној Немачкој. У тим су земљама 
градови  постали  главна  жаришта  јереси,  а  она  су  деловала  и  на  околно  сељачко 
становништво. »Отворени устанци сељака«, које Енгелс доводи с тим у везу, често су 
добијали из градова јеретичку идеологију у готовом облику, а исто тако и вође устанка. 
Тако је, на пример, било са сељачким устанком на северу Италије, коме је био ка челу 
јеретик Долчино (1302—1307 г.) (види гл. XXVI).

Поред револуционарног типа јереси Енгелс наводи још две варијанте јеретичког 
покрета: јерес као »израз реакције патријархалних алпских пастира против феудализма 
који је к њима продирао (валдензи)«127 и биргерску јерес, тј. опозицију градских врхова 
против богатог свештенства, захтев биргера за »јевтином црквом«, исто онако како ће 
доцније буржоазија захтевати »јевтину управу«.128

Треба,  пак,  имати  на  уму  да  ни  јереси  револуционарног  типа  нису  у  сваком 
погледу биле прогресивна појава. Пошто су оне свој главни ударац управљале против 
цркве, против црквене догме,  оне су често одвлачиле пажњу маса од непосредних 
127  Маркс и Енгелс, Дела, т. VIII, стр. 129.
128  На истом месту.
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задатака борбе. Идеолози јеретичких покрета, јересијарси од XI до XIV в., ни издалека 
нису увек позивали масу на отворени устанак, већ су чешће проповедали мучеништво и 
непротивљење злу.  На  тај  начин,  треба  узети  у  обзир да  је  природа  јереси  чак  и 
најрадикалнијег смера била двострука. Пошто се јереси јављају као идеологија маса у 
религиској  форми,  оне  су  по  својој  природи  реакционарне,  али  по  објективним 
резултатима покрета које су оне изазвале, по томе што су појачавале протест маса 
против владајуће класе и њене црквене и државне организације, јереси у себи носе 
прогресивне и револуционарне црте.

Катари. Најраспрострањенија форма јереси у Западној Европи од XI до XIII  в. 
било је  катарство. Катари су били познати у разним земљама под најразличитијим 
именима. На југу Француске. звали су се албижани, по граду Алби, који је био центар 
јереси.  У  Ломбардији,  нарочито у  граду Милану,  иступали  су  понекад под називом 
хумилијата (humilis  —  понизан),  а  понекад  под  називом  патара,  патарена 
(одрпанаца). У Немачкој су се називали Ketzer. Околност да та реч у немачком значи 
уопште јеретик указује на то да је катарство било најраспрострањенија јерес.

Јерес  катара  продире  у  Европу  у  XI  в.,  по  свој  прилици  с  Блиског  Истока, 
углавном с Балканског Полуострва. По својој догматици катари су били јако блиски 
старим манихејцима. Код њих налазимо исти дуалистички поглед на свет, тј. учење о 
борби двеју сила, добра и зла, светлости и таме. То учење, које је усвојила византиска 
секта павликијанаца, нашло се после њиховог насилног пресељавања у Тракију (X в.) 
под утицајем учења еутихијанаца које је ту већ било раширено. Може се сматрати да је 
као резултат мешања павликијанаца са еутихијанцима настала јерес богумила (од »богу 
мили«)  која  је  постигла  изванредне  успехе  међу  нижим  слојевима  бугарског 
становништва (види гл. XI и XXX). Богумилство, пренето за време крсташких ратова у 
Европу, добија тамо назив катарске јереси.

Катари — реч грчког корена, значи »чисти«. И обреди и верско учење катара 
подвлачили  су  неопходност  одржавања  »чистоте  пред  богом«.  Иступајући  оштро 
непријатељски према католичкој цркви, катари су учили да папа није намесник Христа 
већ  ђавола;  да  је  католичка  црква  заједница  људи  који  су  огрезли  у  заблудама  и 
пороцима. Католичкој цркви они су супротстављали своју цркву, римском папи свог 
папу (који је, како изгледа, живео у Босни), католичком свештенству своје, катарско 
свештенство, међу којим су имали епископе и ђаконе.

Догматика катара. Катари су проглашавали сав околни свет светом зла, таме. То 
гледиште потпуно одговара погледу на свет угњетених маса на оном стадију развитка 
када те масе још нису у стању да свој пригушени протест против постојећег поретка 
претворе у отворену револуционарну акцију. Тако се непријатељски став маса према 
постојећем поретку изражава у облику мржње према читавом свету и према природи. 
Свака материја, тело, телесни нагони итд. за катаре су манифестација светског зла. 
Само смрт ослобађа душу телесне тамнице, тела, у коју је затворена, и допушта души 
да се сједини с богом. Али да би после смрти дошло до тог ослобођења, нужно је да се 
створе  посебни  услови,  од  којих  на  прво  место  долази  »утеха«  (consolamentum), 
нарочити облик крштења полагањем руку и Јовановог јеванђеља (»крштења духом«). 
Ако  болесник  који  је  добио  »утеху«  почне  да  оздравља,  он,  по  мишљењу  катара, 
излаже своју душу опасности новог пада; стога таквом болеснику не дају ни хране ни 
воде, тј. фактички га усмрћују да би му обезбедили право спасење. Тај се обичај звао 
код катара ендура.

У складу с таквим негативним ставом према материјалном свету као извору зла 
катари су били врло непријатељски расположени према свим државним установама, 
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војној служби, смртној казни и уопште проливању крви. Они су сматрали да је грех 
јести месо и низ других производа. Брак и породицу сматрали су за плод зла.

Организација  катарске  цркве.  Да  су  сви  катари  живели  у  складу  са  евим 
учењем, сама би јерес брзо ишчезла. Али, катарство је нашло такве организационе 
форме, које су му дозволиле не »само да се сачува већ и да расте и налази широку 
подршку међу масама. Код катара је настала готово од самог почетка подела на две 
групе:  бројно  незнатну  категорију  савршених (perfecti),  који  су  у  току  земаљског 
живота  остваривали  све  идеје  катарства  и  који  су  били  »свети«,  »мученици«  и 
проповедници  учења,  и  на  масу  простих  верника (credentes),  који  живе 
прилагођавајући  се  приликама  и  крију  своју  припадност  јереси.  Први  су  апсолутно 
»чисти«  у  току  читавог  свог  живота,  а  други  обезбеђују  себи  прави  пут  к  спасењу 
добијајући пред смрт »утеху«.

Катарски  проповедници стварно су  се  истицали  високим моралним одликама, 
што их је у очима широких маса, у поређењу с распуштеношћу католичког свештенства, 
претварало у свете људе, који заслужују велико уважавање и поштовање.

Тако је катарска јерес постала ванредно опасна за цркву огрезлу у раскоши и 
разврату. Али она је исто тако претстављала опасност и за сав постојећи поредак, јер 
је јерес одбацивала и феудалну државу. И није случајно што је жестоки непријатељ 
папе  и  човек  тако  индиферентан  у  верским  питањима  као  што  је  био  Фридрих  II 
Хоенштауфовац иступио као најљући непријатељ јеретика уопште, а катара посебно. Та 
дирљива једнодушност коју су оба противника — цар и папа — показивали у гоњењу 
јеретика најбоље доказује до које је мере та јерес била опасна за владајућу класу као 
целину.

Ширење  катарства.  Катарска  се  јерес  раширила,  како  је  већ  речено,  у 
Ломбардији и јужној Француској, одакле победоносно допире све до самих Пиренеја, 
продире у северну Француску, јужну Немачку и гранајући се стиже до источних области 
Бранденбурга и Пруске. Захваљујући трговачким везама северне Немачке и Француске 
са  Енглеском  захватила  је  јерес  катара  и  ту  земљу.  Уопште  треба  истаћи  да  су 
трговачки путеви и сајмови претстављали основне путеве и жаришта ширења. јереси. 
Где год се скупљала народна маса, брзо је почињала проповед катара и постизавала 
велики успех, особито у време када су снаге цркве биле делимично дезорганизоване 
због борбе папства с царством. и због неуспеха у крсташким ратовима.

Валдензи. Други тип јереси, која се такође јако раширила у XIII в., била је јерес 
валденза или лионских сиромаха.

Та је јерес настала као резултат делатности лионског трговца Петра Валда, који 
је 1173 г. поделио сиромасима своја богатства и почео да проповеда сиромаштво и 
покајање.  Бос,  у  простом  оделу  —  оделу  апостола,  како  су  га  они  у  то  време 
замишљали  — лутао  је  друмовима  и  градовима,  привлачећи  себи  ученике.  Тако  је 
образована заједница проповедника, »апостола«, која у почетку ни својим учењем ни 
својим  понашањем није  остављала  утисак  да  је  непријатељски  расположена  према 
цркви. Али када су у покрет валденза ушле сиромашне масе Лиона и других градова, 
онда  је  он  већ  због  своје  велике  популарности  почео  да  добија  за  цркву  опасан 
карактер. Лионски је епископ забранио Валду и његовим присталицама проповед. Они 
су  апеловали  на  папу,  који  је  одбацио  одлуку  епископа,  али  је  проповедничку 
делатност валденза учинио зависном од добре воље свештенства оних места у којима 
се налазе. »Лионски сиромаси« нису се повиновали том решењу, па их је крајем XII в. 
папа Луције III искључио из цркве.

С гледишта интереса саме цркве то је била крупна тактичка грешка. Искључење 
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је отерало валденство, реакционарно по својој суштини, у табор опозиције.
Развитак  валденске  јереси.  Буржоаски  писци  објашњавају  успех  валденза  и 

других  секти  тежњом  градских  маса  к  мистици,  к  тајанственој  вези  с  богом  и 
неспособношћу званичне цркве да задовољи ту жеђ за мистиком. Природно је да се 
такво објашњење уопште не може одржати,  јер се  одмах поставља питање: шта је 
изазвало  тежњу  к  мистици?  Једино  објашњење,  које  тој  појави  даје  марксистичка 
наука, састоји се у овоме:  непријатељски став маса према угњетачком феудалном 
поретку при пуној немоћи да оне тај поредак измене заодеван је у учење да су свет 
и својина грех. Чим се својина не да поделити тако да задовољи потребе свих, треба се 
одрећи сваке својине; чим је сиромаштво неизбежно, оно се проглашава за неопходан 
услов  за  спасење  душе.  Излишно  је  подвлачити  да  је  такав  систем  погледа  као 
реакција против угњетавања и неједнакости био могућан само у условима феудалног 
начина производње с његовом релативно ниском техником  и  слабом производношћу 
рада.

Отуда проповедање сиромаштва,  клањање пред сиромаштвом као пред неким 
идеалом, чија реакционарна суштина одмах пада у очи.

Када  су  валдензи  искључени из  цркве  и  проглашени за  јеретике,  успеси ове 
јереси добијају за цркву толико опасан карактер, да је следећи папа, Иноћентије III, 
одлучио  да  поправи  учињену  погрешку.  Он  је  ступио  с  валдензима  у  преговоре. 
Признавши им неке особености у обредима и начину живота, пошло му је за руком да 
одвоји  од валденза  оне елементе  који  се  још нису коначно одвојили од католичке 
цркве. Тако је настала засебна група такозваних католичких сиромаха.

Католички сиромаси и њима сличне групе претстављали су у неку руку крајње 
десно  крило  валденског  покрета;  они  су  примили  компромис  с  црквом и  остали  у 
њеном крилу.  Други  део  валденза,  по  самој  логици  борбе  с  црквом,  све  се  више 
удаљавао  од  њених  догми  и  приближавао  катарима,  или  албижанима.  Слично 
катарима, сада се они деле на »савршене« и »вернике«, организују засебну цркву са 
изборним свештенством — епископима, презвитерима и ђаконима на челу. Додуше, за 
разлику  од  катара  валдензи  нису  изградили  своју  догматику  и  нису  стајали  на 
позицијама дуализма, али су као и они одбацивали феудалну државу, проливање крви, 
заклињање,  молитве  светима,  индулгенције  и  богомољство.  Несмирено  валденство 
савило је себи нарочито јако гнездо међу сељаштвом у оним областима Француске и 
Италије,  где  су  се,  захваљујући  природним  условима,  још  сачували  остаци  старе 
слободе,  на коју  су  феудалци вршили све већи притисак.  Валденство је како каже 
Енгелс, на тај начин постало по форми и по садржини реакционаран покушај углавном 
»патријархалних  алпских  пастира«129 да  се  ограде  од  феудализма  који  је  к  њима 
надирао, док је катарство било и до краја остало покрет нижих градских слојева и 
антифеудалних елемената у градовима.

Искуство с валдензима научило је цркву опрезности према покретима маса који 
су се заметали. Отада црква настоји да по могућности локализује и обеснажи сваки 
полујеретички  покрет  у  самом  почетку.  Вешто  смишљеном  политиком  она  понекад 
приморава такав покрет да служи њеним сопственим интересима. Најважнији пример 
сличне политике претставља политика цркве у односу на фрањевце.

Фрањеваштво.  Фрањеваштво  се  у  прво  време  готово  ни  по  чему  није 
разликовало од валденства. Међутим, њихова је судбина била потпуно различита. У 
доба  када  је  на  валденство  била  бачена  анатема  и  када  је  оно  постало  предмет 

129  Маркс и Енгелс, Дела, т. VIII, стр.
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најжешћих прогона, фрањеваштво се, на крају, није нашло у логору угњетених већ у 
логору угњетача и постало и само оруђе за гоњење и уништавање јеретика. Петар Валд 
је  незнано  погинуо,  а  оснивач  фрањевачког  реда  Фрањо  Асишки  био  је  од  цркве 
проглашен за светитеља. Валдензе су непосредно искорењивали огњем и мачем, не 
штедећи ни њихове жене и децу, а фрањевци су постали богата и утицајна монашка 
организација.

Фрањо  из  Асиза  (у  северној  Италији),  син  сукнарског  трговца,  водио  је  у 
младости  живот  обичан  за  богатог  италијанског  грађанина.  Затим,  очигледно  под 
утицајем учења валдеза, с којима се упознао за време својих трговачких путовања по 
Француској, он се одриче имања, напушта родитељски дом и почиње да проповеда 
сиромаштво и покајање.

У прво време имамо потпуну аналогију с рађањем валденства. К Фрањи притичу 
ученици, обично сиротиња и људи плебејског порекла. Они, као и валдензи, лутају по 
двојица  селима  и  градовима  Умбрије  и  других  области  у  Италији,  проповедајући 
речима и делом. Ни они, као ни валдензи, не иступају против цркве и не показују 
непријатељство  према  постојећем  поретку.  Потпуно  је  изопачен  поглед  Кауцког  на 
Фрању  као  на  неког  апостола  комунизма.  Ничега  налик  на  комунизам  није  било  у 
његовом учењу и раду. Проповедајући одрицање од личне својине он није проглашавао 
нужност  да  се  она  социјализује  и  никада  се  није  изјаснио  против  имовинске  и 
друштвене неједнакости.

Првобитни  карактер  фрањеваштва  и  његова  еволуција.  Слично  јеретицима, 
Фрањо  није  имао  пред  очима  оснивање  монашке  организације  која  би  живела  од 
милостиње. Он је тражио да његове присталице (»минорити« — мала браћа) раде и да 
се  издржавају  од  рада  својих  руку.  На  тај  начин  је  настала  нарочита  заједница 
трудбеника која је проповедала покајање и спасење душе одрицањем од богатства. У 
раду те заједнице није било тенденција отворено непријатељских према цркви, али су 
оне могле избити доцније. Папа Иноћентије III показао је велику проницљивост када је 
1209 г. одлучио да узме минорите под своју посебну заштиту. Резултат те заштите од 
стране цркве била је бржа еволуција заједнице и њено претварање у монашки ред. 
Упоређујући уставе који су били на снази у фрањевачком реду, редом како су били 
одобравани, може се прегледно пратити та еволуција. Најстарији устав (1209—1210 г.), 
такозвана regula antiquissima, забрањује фрањевцима да поседују ма какву имовину. 
»Ништа не узимајте са собом за пут: ни штап, ни торбу, ни новац«. Забрањује им се и 
да. додирну новац; не смеју носити обућу — браћа морају да иду босонога у овако доба 
године; могу на себи имати само просто и старо одело: кошуљу и панталоне, а зими 
груби плашт, обавезно искрпљен. Једини изузетак, и то врло карактеристичан, чине 
оруђа за рад. Оруђа су фрањевци могли узимати за пут. То је природно пошто су и 
оснивач  реда  и  његови  ученици  радили  служећи  као  кувари,  водоноше  и  најамни 
радници у пољским радовима итд.

Овоме треба додати да се Фрањо негативно односио према свакој учености, тј. 
према оним теолошким и правним финесама које су углавном карактерисале црквено-
феудалну  ученост.  И то  је,  као  и  живот  проведен у  раду,  још више приближавало 
фрањевце народним масама. Фрањевачки проповедници задовољавали су неке захтеве 
те масе и пружали јој у страдањима извесну утеху, па ма и само фиктивну. Отуда, из 
тог спољног демократизма потиче необична популарност фрањеваца у Италији, а затим 
у другим земљама.

Али,  брзо  су  се  почели  показивати  резултати  папског  туторства  над  тим 
братством. У другом уставу (1221 г.) већ видимо низ отступања од оштрине првобитних 
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правила:  дозвољава  им  се  да  имају  два  плашта,  да  носе  обућу  и  сл.  У  уставу  се 
показала  пукотина  која  је  омогућавала  његово  даље  пуцање.  Наиме,  истакнут  је 
принцип »нужда закон мења«. Најзад, устав од 1223 г., који је потврдио папа Хонорије 
III, претставља у суштини устав својеврсног монашког реда.

Организација  фрањевачког  реда.  Према том  уставу  фрањевачко  братство  је 
коначно  организовано  по  јерархиском  принципу.  На  челу  му  стоји  генерал или 
генерални министар, кога бирају виши функционери реда. 1264 г. ред је имао  1100 
манастира у разним земљама Европе. Читаво то мноштво манастира било је подељено 
на 32 округа који су се звали провинције. На челу сваке стајао је један провинцијални 
министар или  провинцијал.  Сваки од тих округа  опет се  делио на неколико група 
манастира којима су управљали  чувари (custodes). То је трећи беочуг у фрањевачкој 
јерархији. Даље долазе управници сваког појединог манастира —  гвардијани, обични 
чланови реда — браћа (fratres) и, најзад, новицијат (послушници), тј. они монаси који 
тек ступају у ред, који имају да прђу »искушење« док их коначно не приме.

Подражавајући  »вернике«  катарâ  и  фрањевци  су  створили  братство 
трећоредаца, који не улазе у манастир већ и даље живе световним животом. Они се 
потчињавају правилима субординације реда, испуњавају различите налоге, али не носе 
монашко одело. Преко трећоредаца ред је још дубље продро у народну масу.

Уколико је организација постајала све сложенија, јако се мењао и читав карактер 
живота у реду. Формално је остао на снази принцип да је ред »просјачки« и да његови 
чланови  живе  од  свакодневне  милостиње,  не  располажући  никаквом  својином. 
Фактички, ред је захваљујући многобројним поклонима дошао до великог богатства. 
Према  захтевима  оснивача  братства,  фрањевци  су  морали  живети  у  »колибама, 
начињеним  од  блата«;  међутим,  већ  за  његовог  живота  дижу  се  по  градовима 
манастирске  зграде  и  друге  камене  грађевине.  Да  не  би  изгубили  углед  који  су 
фрањевци  стекли  у  масама  захваљујући  свом  сиромаштву,  папа  је  објавио  да  све 
покретно  и  непокретно  имање  реда  припада  католичкој  цркви.  Створена  је  била 
фикција, да се ред само користи поклоњеним имањима, али да их не поседује. Ипак је 
стара јеретичка клица фрањеваштва још била толико јака, да се многи »поборници« 
првобитног  устава,  доцније  названи  спиритуалци,  ннсу  хтели  мирити  с  таквим 
уређењем и повели одлучну борбу против новотарија.

Расцеп  у  фрањевачком  реду. Спиритуалци  су  учили  да  је  сиромаштво 
неопходан услов за спасење, да је папа, који располаже богатством, скренуо с пута 
који су показали Христ и апостоли и да читава римска црква, која је огрезла у раскоши 
и разврату, мора да се радикално преобрази. Спиритуалци, које су у Италији називали 
fraticelli, а у Француској béguins, заузели су толико непријатељски став према папи, да 
их  је  папа  Јован  XXII  (1316—1333  г.)  прогласио  за  јеретике  и  изложио  прогонима. 
Спиритуалце  су  почели  спаљивати  на  ломачама  као  јеретике  или  их  осуђивати  на 
доживотни затвор.

Тако је између једног дела фрањеваца и папства дошло до раскида, а то је имало 
за  последицу  расцеп  у  самом  реду.  Што  папство  у  јеку  борбе  није  ликвидирало 
фрањевце, узрок је у томе што је њихов већи део, такозвани  конвентуалци, остао 
веран  монашкој  организацији  која  се  оштро  разликовала  од  раног  фрањевачког 
братства. Уосталом, и међу конвентуалцима су се нашли противници Јована XXII, тог 
папе-банкара,  који  је разним прљавим начинима сакупио у својој  благајни огромно 
богатство. Неки конвентуалци, на пример чувени теолог Окам, у време борбе папе с 
царем  бежали  су  Лудвигу  Баварском  (види  гл.  XXIV)  и  постали  његови  најближи 
саветници. Ипак је фрањевачки ред као целина остао врло значајан помоћник папства, 
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јер  је  претстављао  монашку  организацију  новог  типа,  која  је  знала  да  се  увуче  у 
народне масе, да се с њима тесно повеже и да, захваљујући томе, буде у могућности 
да  контролише  њихове  покрете  и  сачува  њихову  верност  католичкој  цркви. 
Фрањеваштво, које се лако могло развити у опозициони јеретички покрет, претворило 
се  на  крају  крајева  у  опасног  непријатеља јеретичких  и  револуционарних покрета. 
Управо је фрањеваштво више од свих учинило да отупе опозициона расположења и да 
се масе одвоје од задатака отворене борбе против папства и званичне цркве.

Доминиканци. Други »просјачки« ред, нешто друкчијег порекла и карактера од 
фрањевачког реда, био је готово истовремено основани  доминикански ред или ред 
браће  проповедника  (ordo  fratrum  praedicatorum).  Њихов  главни  задатак  и  главна 
сфера делатности била је проповед против јеретика.

Оснивач реда, Доминик Хусман, по пореклу шпански племић, нашао се 1207—
1208  г.  с  једним  шпанским  епископом  у  јужној  Француској,  где  је  тада  крваво 
угушивана  албижанска  јерес.  За  феудалце  северне  Француске  на  челу  са  Симоном 
Монфором било је важно не само да се дочепају богатстава јеретика, не само да узму 
њихову земљу и градове на југу Француске, већ и да искорене јерес. Зато је била 
потребна  појачана  делатност  проповедника,  која  је  у  почетку  била  поверена 
цистерцитским монасима. Међутим, ови нису одговорили том задатку. Јеретици су се 
исмевали тим проповедницима хришћанства, који су сами били пример изопачавања 
хришћанства а сем тога и неупућени у теологију. То је Доминика навело на мисао о 
потреби  оснивања  такве  проповедничке  монашке  организације,  чији  чланови  не  би 
заостајали за катарима по »светости« живота ни по знању у области теологије. Под 
утицајем  фрањевачког  устава  он  је  организовао  свој  ред  као  братство  просјака 
проповедника  (praedicatores)  или  доминиканаца,  с  потпуним  одрицањем  од  сваке 
својине. Папа је потврдио устав 1216 г. и већ следећих година ред је освојио командне 
позиције у борби против јеретичких покрета.

Борбу против јереси доминиканци су водили на два начина. С једне стране, они 
су се такмичили са идеолозима јереси у области теорије, спремајући се за то дубоким 
изучавањем свих танчина теологије. Теолошке студије  су се и развиле највише међу 
монасима тог реда. Од друге половине XIII в. они, делом с фрањевцима, узимају у своје 
руке теолошке катедре на свим универзитетима Европе. Из редова доминиканаца и 
фрањеваца  изашли  су  најистакнутији  претставници  средњовековне  сколастике  — 
Алберт  Велики,  »doctor  angelicus«  Тома  Аквински,  Бонавентура,  Дунс  Скот  и  многи 
други.

Други  начин борбе  доминиканаца  с  јересима,  реалнији,  насилнији  и  грубљи, 
било је непосредно гоњење. Доминиканци су постајали инквизитори. Када је створена 
инквизиција,  управо  они  дају  кадрове  чланова  тог  страшног  суда,  који  се  бавио 
проналажењем, ислеђивањем и осуђивањем јеретика. Доминиканци су сјајно вршили 
тај задатак, показујући изузетну непомирљивост и свирепост према сваком противнику 
правоверног католичанства. Нису узалуд они себе називали domini canes — божијим 
псима — и на својим заставама носили лик паса како растржу тела јеретика.

Тако је историја доминиканаца тесно везана за историју инквизиције.
Инквизиција.  Инквизиција  (од  латинске  речи  инљуиситио  —  истрага)  у 

прикривеној форми одавно је постојала у цркви. Још у време »блаженог« Августина 
црква је показивала оштру нетрпељивост према сваком отступању од признате догме. 
Али гоњење јеретика, разобличавање њихове »лажне науке« било је усретсређено у 
рукама епископа. У доба развијеног феудализма и »посветовљавања« цркве епископи 
су,  потпуно  заузети  својим  световним  интересима,  посвећивали  врло  мало  пажње 
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јересима. Више су се бринули да сачувају своје приходе, него да спасавају вернике од 
заблуда. Осим тога, они су у већини случајева били потпуно беспомоћни у области 
теорије.  Стога,  када  су  јереси  почеле  да  поткопавају  саме  основе  цркве  и  да 
угрожавају  њен  опстанак,  настаје  потреба  да  се  створе  посебни  органи  ради 
истраживања  јеретичких  појава.  Крајем  XII  в.  појављују  се  у  ту  сврху  уз  епископе 
посебне комисије, које су добиле назив инквизиторских комисија.

Улога доминиканаца у развитку инквизиције. Међутим ти органи инквизиције, 
које је завео папа Луције  III  на сабору у Верони и који су се даље развили за време 
папе  Иноћентија  III  (по  одлуци  Латеранског  концила  1215  год.),  и  даље  су  били 
потчињени  епископима  и  зато  су  рђаво  обављали  свој  задатак.  Стога  је  папство, 
запазивши да се доминиканци нарочито залажу у борби против јеретика, њима предало 
инквизицију у руке, потчињавајући ред непосредно себи и учинивши га независним од 
епископа. Доминиканци добијају велике земљишне поклоне, ослобађају се контроле 
месних духовних власти, њима се подељују различите привилегије. Да би им у масама 
створило нарочити положај и популарност, папство им (као и фрањевцима) дозвољава 
да обављају верске обреде свуда, па и у местима на која је папа бацио интердикт. 
Услед тога доминиканци постају врло утицајни проповедници, »душобрижници«, и они 
врло  често  потискују  у  позадину  месно  свештенство.  Доцније  су  се  и  међу 
доминиканцима нашли људи, који су оруђе свог утицаја окренули против папе, као на 
пример чувени доминиканац Савонарола крајем XV в. Но од XIII до XIV в. тај је ред био 
поуздан ослонац папства и најстрашнији противник јеретика.

Од тридесетих година  XIII  в.  инквизиција је потпуно прешла у њихове руке и 
отада је њихова активност добила нарочити замах.

Методи рада инквизиције.  Црква је називала инквизицију  Sanctum officum — 
светом службом, светом организацијом. Пред инквизиторе је био постављен задатак да 
проналазе  јеретике,  да  форсирају  потказивање,  да  врше  ислеђења  примењујући 
тортуру у инквизиторским тамницама, да јеретике предају суду и, када утврде јерес, да 
их предају у руке световних власти ради кажњавања. Црква је лицемерно изјављивала 
да не дозвољава проливање крви, па су јеретике кажњавали дављењем и спаљивањем 
на ломачи.

У почетку је доминиканска инквизиција донекле показивала умереност. Од 1226 
до 1246 г. од сто четрдесет јеретика који су били осуђени у Тулузи једина је казна била 
доживотни затвор. Али од друге половине XIII в. већина јеретика била је већ осуђена на 
спаљивање, при чему су инквизитори показивали такав фанатизам, да  су у случају 
смрти јеретика пре суђења или ако би се после смрти утврдила његова јерес, вадили 
из гроба кости покојника и спаљивали. Уосталом, ови акти фанатизма имали су под 
собом материјалну базу. Деца и унуци јеретика, кажњеног ма и после смрти, лишавани 
су наследства; имање јеретика се конфисковало, а делили су га црква, световна власт 
и достављач. У исто време дужници јеретика ослобађани су свих обавеза према њему.

Резултати  борбе  инквизиције  с  јересима.  Ова  је  околност,  поред  осталог, 
допринела да силно опадне економски живот и пословне везе у областима у којима је 
беснео терор инквизиције. Кредитни послови постајали су немогућни тамо где се свако 
могао бојати да његов дужник не буде изведен пред суд инквизиције а његова имовина 
конфискована.

У истраживању и вођењу поступка против јеретика изградили су доминиканци-
инквизитори читав систем правила. Име достављача чувало се у најстрожој тајности. 
Достављање је потстицано тиме што је достављачу даван део конфискованог имања. 
Била  су  састављана  специјална  упутства  за  вођење  ислеђења.  Пошто  су  јеретици 
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обично упорно тајили припадност јереси, измишљена су фина лукавства да се изнуди 
признање од оног који би био изведен пред суд инквизиције. Поред саслушања много 
су  примењивана  мучења,  а  у  њиховом проналажењу инквизитори  су  брзо  постигли 
велику рутину.

Број жртава инквизиције, који је постајао све већи крајем XIII и почетком XIV в., 
не  да  се  израчунати.  Последица  појачаног  гоњења  јеретика  и  њиховог  масовног 
физичког истребљивања била је та да су јеретички покрети крајем тог периода били у 
опадању.

У буржоаској идеалистичкој историографији често се заступа мисао да је идеја 
непобедива, да се идеја не да пригушити. Идеја, како уче Маркс и Лењин, стварно је 
непобедива кад овлада масама, али се идеја може угушити физичком силом, ако она 
не  позива  масе  на  отпор,  у  борбу  против  угњетача,  већ  на  прво  место  истиче 
непротивљење злу, покорност, спремност на мучеништво итд. А јеретичка идеја била 
је  управо  идеја  такве  врсте.  Јеретици  су  најчешће  супротстављали  својим 
непријатељима  не  позив  на  оружје,  не  организацију  устанка,  већ  пасиван  отпор, 
покорност и мучеништво. Историско искуство показује да се тим путем не да спасти 
никаква  идеја.  Јеретици  су  били  физички  уништени  и  искорењени  у  знатној  мери 
захваљујући инквизицији.

Сарадња  цркве  и  феудалне  државе  у  искорењивању  јеретика.  Разуме  се, 
црква је у немилосрдном истребљивању јеретика уживала свестрану подршку световне 
власти. Црква је била важан стуб феудалног уређења, јединствени облик идеолошког, 
духовног поробљавања маса, које је обезбеђивао социјално и економско поробљавање. 
Све што би се учинило на уштрб цркве претстављало је ударац и по феудализму као 
целини. Притом јереси нису биле уперене само против цркве већ и против државе. 
Непријатељ папства, Фридрих II Хоенштауфовац. није узалуд, како је већ речено, издао 
између 1220 и 1249 г. низ свирепих закона против јеретика. Чак и папство није имало 
томе  шта  да  дода,  и  оно  је  фактички  проводило  у  живот  законе  свог  заклетог 
противника. Тако у закону од 1231 г. цар прописује да јеретик не може имати својине и 
да  његова  својина  управо  због  тога  подлеже  конфискацији.  Исту  је  такву  праксу 
усвојила и црква. И световна и духовна власт се такмиче у беспоштедном кажњавању 
јеретика, извлачећи из тога и непосредну корист у виду конфискованог имања.

Но борба против јереси, чак и потстицана таквим побудама, није могла да тече 
само по линији голог насиља. Било је нужно да се тој борби да теориска основа, да се 
поред световног мача џелата наоштри и духовно оружје — црквена »наука« — теологија, 
средњовековна сколастика. Само завладавши командним врховима идеологије, могла 
је црква не само да искорени опозицију, већ да онемогући њену појаву. Зато црква и 
читава владајућа класа придају велики значај развитку сколастичке, особито теолошке 
учености, о чијем ће садржају и карактеру бити речи у следећој глави.
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XXXII. КУЛТУРА ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ ОД XI ДО XV ВЕКА

Црква и школа. Главни носилац културе у феудалној Европи од XI до XV в. била 
је, као и у претходном периоду, феудално-католичка црква.

Школа се и даље налазила у њеним рукама. Додуше, у XII и XIII в. у градовима је 
поникла школа која није зависила непосредно од цркве, али је настава и у њој имала 
првенствено  црквено-религиски  карактер.  У  почетку  су  наставници  били  свуда  или 
свештеници или монаси и, разуме се, предавали у чисто религиском духу.

На  шта  се,  пак,  сводила  настава  у  Средњем  веку?  Тип  те  наставе  настао  је 
релативно рано и држао се врло упорно током читавог Средњег зека. У почетку су 
натеривали дете да учи наизуст молитве и псалме, при чему је настава вршена на 
латинском,  тј.  на  страном  језику,  који  је  давно  постао  потпуно  мртав.  Затим  се 
приступало  учењу  читања  и  писања.  У  настави  је  велику  улогу  играла  шиба. 
Средњовековне слике које су претстављале школу обично приказују учитеља са шибом 
у руци. Тада је било врло тешко да се научи читање и писање. Речи су се писале с 
различитим скраћеницама. Ученик је морао да научи напамет сав тај сложени систем 
исписивања речи.

После основне наставе долазило је учење »седам слободних вештина« (види гл. 
X).

Универзитети. Од XI и XII в., епохе Крсташких ратова, развитка робно-новчане 
привреде и успона градова школа је учинила значајан корак напред. Од тог времена 
почиње се формирати виша школа, универзитет.

Врло је тешко рећи када је тачно био основан овај или онај стари универзитет 
због тога што су многи склони да за његов почетак узму онај моменат када би ма каква 
школа  почела  да  привлачи  к  себи  велики  број  слушалаца,  када  би  се  у  њој  као 
наставници  јавила  крупна  имена.  Тако,  на  пример,  сматрају  да  је  Болоњски 
универзитет основан крајем XI в. када је у болоњској школи почео да предаје римско 
право  као  посебан  предмет  чувени  правник  Ирнерије,  који  је  први  приступио 
проучавању  непосредних  извора  римског  права,  —  Јустинијановог  »Зборника 
грађанског  права«,  и  када  се  почело  с  његовим  коментарисањем,  такозваним 
глосаторством.  Улазећи  у  епоху  развитка  робно-новчаних  односа,  Европа  је  у 
римском праву налазила готове одговоре на питања која су се постављала пред правну 
свест  средњовековног  човека  на  том  ступњу  његовог  развитка.  Римско  право 
садржавало је не само систем правних норми које одговарају робно-новчаној привреди 
већ је давало одговор и на низ политичких питања која су у тој епохи постављена у 
вези са успоном краљевске власти.  Теорија  краљевске аутократије  ослањала се на 
Јустинијанов кодекс, и ми знамо како су се легисти користили текстовима из њега ради 
одбране апсолутистичких претензија владара. Затим, за развитак буржоаске својине из 
феудалне,  за  покушаје  да  се  одузму  општинске  земље,  за  покушаје  да  се  појача 
експлоатација  сељаштва — за  све се  то  налазило идеолошко оправдање  у  римском 
праву, које се заснива на ропству и на неограниченој приватној својини. У Болоњи се 
ствара чувена школа глосатора или коментатора римског права. Најистакнутији међу 
њима био је глосатор XIII века Акурсије, који је у свом делу »Glossa perpetua« сакупио 
најауторитативније коментаре.

Тешко  је  утврдити  и  датум  оснивања  универзитета  у  Паризу.  Још  у  XII  в. 
притицао  је  у  тај  град  велики  број  студената  које  је  привлачила  слава  сјајних 
наставника, међу којима се налазио чувени филозоф-сколастичар Абелар (1079—1142 
г.).  Као  званични моменат  постанка  овог  или оног  универзитета  може  се  сматрати 
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његова потврда од стране папе или цара. Прва повеља Париског универзитета потиче 
из 1200 г.

Тада се универзитет још називао studium generale,  што је значило »општа« или 
»универзална« школа. Тај је назив употребљаван у том смислу што су на универзитету 
по правилу предаване све основне науке које су тада постојале, а такође и због тога 
што он није имао локални карактер, већ је био отворен за сав тадашњи западни свет. 
Универзитет претставља зборно место ученика из најразличитијих земаља. Многи су 
студенти,  у  трагању за  бољим наставницима ове или оне науке,  мењали читав низ 
универзитета. Студент луталица обична је појава у средњовековној Европи.

Било је међу студентима и таквих који би прошли само основни универзитетски 
курс, па се онда, уплашени безданом премудрости, манули тог посла; за њих је лутање 
постајало професија и весела доколица.  У то доба, од XIII  до XIV в.,  настао је тип 
студента луталице — ваганта или голијарда. Студенти су лутали у већим дружинама и 
састављали песме у којима су причали о свом животу, а често и излагали заједљивој 
критици  кардинале,  епископе  и  самог  папу.  Ти  ваганти  често  су  били  преносиоци 
реформационих идеја у цркви.

Међународни карактер који су у то доба добили универзитети изражавао се у 
томе што је  на  сваком великом универзитету  било увек неколико  нација,  тј.  група 
земљака,  које  су  претстављале  сталне  органе  универзитетске  управе.  По  тим 
организацијама — заједницама (universitas), којима су се придруживали и професори, 
велика школа добила је назив који се доцније усталио — »универзитет«; он је потиснуо 
првобитни назив studium generale.

Својеврсном интернационалном карактеру универзитета допринело је и то што су 
студенти на универзитетима слушали предавања на једном те истом латинском језику 
— међународном језику тадашње науке.

Читаво  универзитетско  уређење,  онакво  какво  се  сачувало  у  Европи  до  дана 
данашњег,  настало је  још у  првим вековима постојања универзитета.  Тако,  подела 
универзитета  на  факултете  има  свој  почетак  у  XIII  в.  Обично  је  на  универзитету 
постојао  припремни  факултет,  такозвани  артистички  (facultas  artium),  на  коме  се 
прелазило  седам  слободних  вештина  (artes  liberales),  тј.  тривијум  и  квадривијум. 
Студенти тог факултета, »артисти«, били су младићи, делом још деца од 12—13 година. 
Завршивши  артистички  факултет,  студенти  су  могли  ступити  на  ма  који  старији 
факултет. Ти старији факултети били су теолошки, медицински и правни, на коме се 
учило не само грађанско (римско) већ и канонско (црквено) право.

У Средњем веку почело се и са системом учења по лекцијама, заведеним услед 
недовољног  броја  књига.  Ученици  су  морали  да  записују  лекције,  па  су  затим  те 
лекције  прорађивали  на  диспутима.  На  диспутима  су  вођене  расправе  почевши  с 
такозваном тезом коју би изнео наставник, а коју би затим претресали студенти. При 
томе  је  међу  дискутанте  понекад  постављана  преграда,  јер  се  дискусија  често 
претварала у тучу.

Предавања  на  универзитету  врло  се  често  нису  држала  у  слушаоницама,  тј. 
студенти нису долазили к професорима, већ су професори ишли студентима у њихове 
интернате. Око универзитета је постепено ницао читав низ студентских интерната или 
колегија,  који  су  оснивани  средствима  добротвора  или  градова.  У  колегијима  су 
сиромашни  студенти  добијали  стан  и  храну,  а  затим  су  тамо  и  наставници  често 
пребацивали  држање  својих  предавања.  Тако  је  чувена  Сорбона,  центар  Париског 
универзитета, била, строго узевши, интернат за студенте теологије.

Студент који би прешао известан део курса могао је дати испит за бакаларијат, 
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тј.  за  први  научни  степен;  по  свршетку  универзитетског  курса  полагао је  испит  за 
степен лиценцијата и добијао право да предаје (licentia docendi). Наредни степен био 
је степен магистра, затим највиши степен доктора.

Ширење универзитета. Универзитети су се брзо ширили по Европи, при чему су 
један од начина њиховог ширења била пресељавања универзитета. Универзитети су 
имали  сталне  сукобе  с  месном  црквеном  влашћу,  нарочито  с  месним  градским 
властима. Ти су сукоби углавном избијали по питањима јурисдикције. Врло се често 
постављало питање да ли универзитет има право да сам суди својим студентима или то 
право треба да припада било цркви било месном градском суду.

За  градове  су  студенти  претстављали  извор  прихода,  али  је  то  био  крајње 
немиран елеменат. Сукоби између студената и грађана доводили су до честих окршаја, 
у које су често морале да се умешају и градске судије. Понекад је долазило до правих 
студентских погрома. Било је случајева када би универзитет због конфликта у пуном 
саставу прешао у други град, услед чега су често ницали нови универзитети. Тако је 
Оксфордски универзитет у Енглеској настао у XIII в. захваљујући томе што је Париски 
универзитет штрајковао, па је део професора и студената прешао у Енглеску и основао 
универзитет у Оксфорду. Али, како се нису сложили с месним властима, професори и 
студенти су одатле прешли у Кембриџ. Уосталом, Оксфордски универзитет је ускоро 
поново прорадио, али је универзитет остао такође и у Кембриџу.

Универзитети су ницали по свим земљама Европе. У Италији, поред Болоњског 
универзитета,  прославила се  већ у XI  в.  виша медицинска школа у Салерну. Поред 
Париског универзитета, у Француској се у XIII в. јављају универзитети у Монпелијеу, 
Тулузи и Орлеану, у Енглеској — Оксфордски и Кембрички универзитет, у Шпанији — 
универзитет у Саламанки. У XIV в.  појавили су се универзитети у Прагу, Кракову и 
Хајделбергу. Почетком XVI в. у Европи је било преко шездесет универзитета.

Не  треба  замишљати  да  су  ти  универзитети  били  препуни.  На  Париском 
универзитету, највећем од свих, тешко да је број студената прелазио 2.000. Највећи 
универзитети били су на гласу због наставе било које од основних дисциплина. Тако је 
Болоњски универзитет био на гласу због проучавања правних наука, Орлеан — због 
проучавања  латинских  писаца,  Париз  —  због  свог  теолошког  факултета.  Париски 
универзитет  био  је  теолошки  центар  Европе  и  уживао  велики  углед  у  теолошким 
питањима.  У  доба  кризе  папства  и  »великог  расцепа«  католичанства,  Париски  је 
универзитет играо водећу улогу у питањима реорганизације цркве.

Сколастика. Какав  је  био  карактер  те  науке  која  се  предавала  на 
средњовековним  универзитетима?  Обично  је  означавају  термином  сколастика,  тј. 
школска наука. Треба само имати на уму, прво, да сколастички метод, или сколастика, 
не исцрпљује све карактеристике средњовековне науке и, друго, да је сам сколастички 
метод  преживео  читав  низ  етапа,  и  ми  врло  често  о  њему  судимо  по  његовим 
последњим  фазама,  фазама  опадања,  које  су  постале  предмет  оштре  критике 
хуманиста почетком XVI века.

Сколастички метод био је најдоследније примењиван у теологији, оној »науци« 
која је цркви изгледала најважнијом и најбитнијом. У сколастичком методу најпре пада 
у очи огромна улога ауторитета и потпуно безначајна улога искуства. Сматрало се да је 
читава сума знања већ дата или у светом писму или у делима такозваних црквених 
отаца и учитеља или, најзад, у делима неких античких писаца. Задатак се није сводио 
на то да се повећа обим знања, већ да се она систематизују. Стога је овде изванредно 
велики значај добио начин обраде материјала у завршни систем.

У том циљу служили су се  дедуктивним методом, методом извођења ових или 
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оних закључака  из  датих  поставки,  или,  ако  употребимо термин формалне  логике, 
силогистичким методом.  Његову  основу  чинила  је  формална  логика  Аристотела, 
највећег  ауторитета  средњовековне  филозофије.  Строго  узевши,  утицај  Аристотела 
преовладао је крајем XII в., када су се западни теолози преко шпанских Арабљана и 
Јевреја потпуније упознали с његовим делима.

Сколастика је имала да прерађује у један систем сасвим хетерогене елементе, 
који су се само с великом муком могли спојити у једну целину. Како је било могућно 
довести у склад Аристотелову филозофију с традицијом хришћанске цркве? Ту је било 
мноштво очигледних противречности, које су се могле укључити у јединствен систем 
само  помоћу  домишљатих  логичких  софизама.  А  колико  је  било  унутрашњих 
противречности  у  самом  тексту  светог  писма  или  у  делима  црквених  отаца, 
противречности које су почеле да се разоткривају изоштреној логичкој мисли, и које је 
делом сабрао,  на  пример,  Абелар  у  своме »Sic  et  non«  (»Да  и  не«).  Све  су  се  те 
противречности морале уклонити, изгладити, изглачати, и у раду на томе створена је 
ванредна утанчаност и довитљивост логичких операција сколастичара.

Спор  о  универзалијама.  Разуме  се,  та  логичка  виртуозност,  отргнута  с  тла 
искуства,  обично  је  млатила  празну  сламу.  Али  је  сколастика  у  низу  филозофских 
питања  учинила  много  штошта  што  је  од  вредности,  рашчистивши  путеве  даљем 
развитку филозофске мисли у Европи. Као пример, навешћемо питање  универзалија 
(тј. општих појмова), које је толико интересовало и подвајало сколастичаре. То је био 
нарочито омиљен проблем средњовековне филозофије,  који  се  сводио на следеће: 
имају ли општи појмови реално биће или су они само прости називи, који повезују 
читав  низ  појединачних  појава?  Одговор  на  то  питање  поделио  је  средњовековне 
сколастичаре на две главне школе — реалисте и номиналисте. Школа номиналиста је 
сматрала да су општи појмови, универзалије, само речи (flatus vocis), називи, имена — 
латински nomina, одакле и назив номинализам. Школа реалиста признавала их је за 
реалне  ствари  (realia),  одакле  и  назив  реализам.  Треба  имати  на  уму  да 
средњовековни реализам нема ничега заједничког с реализмом у данашњем смислу 
речи и да, напротив, претставља крајње испољен идеализам у платоновском духу. Као 
што код Платона идеје постоје независно од конкретних предмета материјалног света. 
који претстављају само копије тих идеја, исто тако и универзалије код средњовековних 
реалиста постоје независно од разноврсности појава. Школе номиналиста и реалиста 
настале су у XI и XII в. Велики претставник номинализма био је Росцелин, а реализма — 
Виљем из Шампоа.

Некако по средини — али ипак ближе номинализму — стајао је највећи филозоф 
XII в. Абелар, који је био ученик и Росцелина и Виљема из Шампоа. По његовом учењу, 
такозваном  »концептуализму«,  појам  реално  не  постоји  као  нешто  опште  ни  у 
предметима  ни  изван  предмета,  али  он  није  ни  просто  »име«:  он  постоји  у 
сазнавалачком уму и одговара нечем објективном у природи ствари.

Не улазећи подробније у историју сложеног питања о номинализму и реализму, 
треба истаћи да је оно било у тесној вези с теолошким проблемима као што је питање о 
божанском тројству. Близак сензуализму, номинализам је претстављао опасност за те 
основне хришћанске догме, и црквени ауторитети су то јасно схватили, — није узалуд 
чак и  умерени Абеларов  номинализам био осуђен на Санском сабору 1141 г.  Ту  је 
велику улогу одиграо огорчени противник Абелара, чувени мистичар и аскета Бернард 
из Клервоа.

Процват  сколастике. Сколастика  је  доживела  процват  у  XIII  в.,  кад  пада 
делатност њених највећих претставника као што су Алберт Велики и нарочито његов 
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ученик Тома Аквински (1225—1274 г.). Тома Аквински није био новатор у области идеја, 
али  се  истакао даром за  систематизацију,  изузетним и за  сколастичара,  и  у  своме 
главном  делу  »Summa  theologiae«  дао  своје  врсте  енциклопедију  средњовековног 
погледа на свет.  Умерени реалист у  питању универзалија,  признавао је два извора 
сазнања: виши — откровење, и нижи — разум, који на крају крајева никада не могу 
противречити  један  другоме.  Сем  филозофских  питања  Тома  Аквински  је  у  својој 
енциклопедиској  »Суми«  претресао  такође  политичка  и  економска  питања.  Његови 
економски  погледи  одражавали  су  онај  моменат  у  развитку  градске  трговине  и 
градског  заната  с  којим  се  сусрећемо у  XIII  в.  У  складу  с  погледима  који  су  тада 
владали у цркви он је развио учење о »правичној цени« и о грешности процента.

Мистика. Упоредо са сколастичким правцем у средњовековном погледу на свет, 
нарочито у теологији, развијала се друга струја, која је добила назив мистика.

Мистичари  су  полазили  с  гледишта  да  разум  не  претставља  средство  за 
постизавање истине. Сколастичари су апсолутно веровали у то да разум и вера не иду у 
раскорак и да се свака верска догма може логички доказати. Мистичари су одбацивали 
разум сматрајући да се истина може постићи само контемплацијом, сталним молитвама 
и непрекидном усмереношћу својих мисли богу, услед чега човека обасја божанска 
светлост  и  истина  силази  на  њега  као  неки  божји  дар.  Највећи  претставник 
средњовековне мистике био је већ поменути Бернард из Клервоа.

Међу  сколастичарима  и  мистичарима  избијали  су  стални  сукоби,  они  су 
међусобно окривљивали једни друге за јерес, и често је овај  или онај  претставник 
сколастичког  или  мистичког  учења  платио  за  своје  погледе  тиме  што  је  излаган 
прогонима као јеретик.

Али, средњовековни поглед на свет имао је углавном сколастички карактер.
Сколастика и позитивно знање. Основни недостатак сколастичке филозофије — 

клањање пред ауторитетима и занемаривање искуства — оптерећивао је оне елементе 
позитивног знања који су неговани у средњовековној науци и који су у њу продирали од 
XII  и XIII  века захваљујући многобројним преводима старогрчких и арапских научних 
дела  на  латински  језик.  О  свему  је  одлучивао  ауторитет  а  не  посматрање  и 
експерименат. Ти ауторитети били су Птолемеј у астрономији, Аристотел у физици и 
низу других природних наука, Хипократ и Гален у медицини итд. Ти зачеци егзактног 
знања  добијени  из  античких  писаца  тесно  су  се  преплитали  са  сваковрсним 
псеудонаукама као што су астрологија и алхемија, које су држале у својој власти и 
велике умове још у XVII в.

У  XIII  в.,  у  доба  највећег  процвата  сколастике,  настао  је  међу  наставницима 
Оксфордског  универзитета,  фрањевцима,  правац  који  је  захтевао  да  се  човек  не 
обраћа  на  ауторитете,  већ  на  непосредне  огледе  и  посматрање.  Те  идеје,  које  је 
истицао Роберт Гростет, с нарочитом снагом и заносом пропагирао је његов ученик 
Роџер  Бекон  (1214—1294  г.).  Он  је  одлучно  иступио  против  основног  недостатка 
сколастике  —  клањања  пред  ауторитетима  —  и  доказивао  да  науку,  знање  треба 
заснивати само на математици и искуству. Ценећи мишљења старих, говорио је Бекон, 
треба имати на уму да су и они били људи и да су често грешили. Сам Аристотел није 
знао све на свету, а учинио је само оно што је у његово време било могућно. Од три 
извора знања — ауторитета, разума и искуства — ауторитет је сам по себи недовољан 
ако је лишен разумске основице, а сам разум »не може одвојити софизам од правог 
доказа ако своје наводе не може оправдати искуством«. Разишавши се радикално с 
погледима  који  су  владали  у  тадашњој  науци  и  при  томе  оштро  шибајући  живот 
свештенства, Бекон је навукао на себе прогоне цркве, био је осуђен за јерес и провео 
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низ година у тамници. Беконов захтев да се реформише научна мисао, који је одјекнуо 
у  време  када  је  »анђеоски  доктор«  (тако  су  због  дубокоумности  називали  Тому 
Аквинског)  био у  пуном замаху  делатности,  разуме се,  није  нашао  одјека.  XIII  век 
претстављао је врхунац сколастичког ауторитативно-силогистичког метода.

Али је ипак усвајање грчко-арапске науке дало у XII и XIII в. потстицај да се науке 
обрађују  не  само  на  универзитетима  већ  и  ван  њиховог  делокруга.  На  пример, 
почетком XIII в. покушао је италијански трговац Леонардо Пизански, усвојивши арапску 
аритметику и алгебру, да самостално изложи те науке, Његова је књига била прво дело 
из  алгебре  у  Средњем  веку  у  Западној  Европи.  Други  математичар  XIII  в.,  Јордан 
Неморарије, обраћивао је питања геометрије и механике.

Изван универзитетске науке били су и географи-путници у XII и XIII в. У другој 
половини XIII в. млетачки трговац Марко Поло путовао је по Далеком Истоку, провео 
двадесет дана на двору монголског хана Кубилаја и обавио, по његовом наређењу, 
неколико путовања у Кину, Бурму и, можда, у Анам. У свом дневнику он износи низ 
интересантних запажања о животу, обичајима и уређењу земаља које је видео, али он 
у исто време прима на веру и мноштво фантастичних прича које је чуо. У географским 
описима тога времена саопштаване су заједно с тачним вестима и фантастичне приче о 
земљама где живе страшни полуљуди-получудовишта. Књиге о животињама, биљкама 
и минералима пуне су таквих фантастичних описа. Аутори тих описа настојали су да из 
чуда о којима говоре извуку верско-моралне поуке.

У XII и XIII веку били су постигнути извесни успеси у медицини захваљујући у 
првом реду радовима научника салернске медицинске школе. Али, како ти научници 
нису познавали анатомију ни физиологију човека, развитак медицине споро је кретао 
напред.

Наука у XII и XIII в. још није показивала озбиљан утицај на ниво техничких знања 
те епохе. Напротив, доста научних знања изграђивано је узгред, уз рад на техници. 
Већи  њихов  део још је  био предмет усмене  традиције,  коју  је  један занатлија  као 
искуство  предавао  другоме.  Само  је  понешто  доспевало  у  рукописну  књижевност. 
Познато је неколико рукописних састава из XII и XIII в. о питањима практичне хемије. 
Они садрже рецепте за прављење .разних материја, састављање боја, хемиског бојења 
стакла, добијање неких експлозивних смеса итд.

Та  се  књижевност  налазила  под  јаким  утицајем  грчко-арапске  алхемије.  Из 
пољопривредне технике у XII и XIII в. наилази се на записе савета и рецепата за обраду 
земље и  гајење  биљки.  Дело  сколастичара  Алберта  Великог  било  је  најисцрпније. 
Судећи по томе делу, на напредним сеоским газдинствима XIII в. већ је схватан значај 
разних  земљишта  и  ђубрења  за  добијање  боље  летине,  и  људи  су  се  трудили  да 
изаберу најбоље врсте биљака, примењивали су калемљење воћака итд.

Као  главна  покретачка  снага  у  производњи  и  даље  је  служио  рад  људи  и 
животиња.  Али,  у  млинарском послу  све  је  више улазила  у  употребу  водена  снага 
(воденица), позната у најпростијој форми још у време Карла Великог, па и раније. Од 
XII  в.  у  равничарским земљама (као у Холандији и Немачкој)  почео се користити и 
ветар  као  покретачка  снага  млинова.  Постепено  се  покретачка  снага  воде  и  ветра 
почела ширити у другим гранама производње.

У XIV и XV в. запажа се знатан развитак технике. Техника метала почиње да игра 
све  већу  улогу,  особито  под  утицајем  војних  потреба,  које  су  изазвале  повећану 
потражњу метала. Јавља се ватрено оружје, топови, којих се најпре гађало каменим а 
затим металним зрнима. За пуцање је служио барут, који је пронађен у Немачкој у 
првој половини XIV века.
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И теориска мисао почиње живље да ради. На Париском универзитету, главној 
кули сколастичке науке од XIII до XV в., постигнути су неки успеси у теорији равнотеже 
и учењу о кретању, тј. у механици (у предавањима Алберта Саксонског, Буридана и у 
делима васпитаника тог универзитета — Орезма). Један од претставника сколастике XV 
века, Никола Кузански (у Немачкој) истицао је мишљење да у свету нема мировања и 
да се све налази у кретању, поред осталог и земља. Ипак код тог ученог епископа још 
није  било  јасног  закључка  о  кретању  земље  око  сунца.  Најзначајнија  су  била 
достигнућа науке у Италији, напредној земљи тадашње Европе.

Дакле, не треба замишљати средњовековну науку као слику потпуног застоја. У 
последњим  вековима  периода  који  изучавамо  постигнути  су  извесни  резултати  у 
области  математике,  физике,  астрономије  и  сл.,  који  су  припремили  онај  силни 
процват егзактног знања који је везан за епоху Ренесанса (види гл. XXXIII).  Али, ти 
позитивни резултати нису постигнути на бази црквеног погледа на свет и сколастичког 
метода, који је за њега карактеристичан, већ на бази раскида с њима.

Процеси против вештица. Оставши »служавком цркве«, црквена ученост често 
је  својим  ауторитетом  подржавала  најчудовишнија  сујеверја  и  налазила  за  њих 
оправдање и образложење ако је то било у интересу цркве. Црква је увек била и остала 
непријатељ критичке мисли и расадник затуцаности и сујеверја. За средњовековног 
човека нису постојали непоколебиви закони природе у оном смислу како их ми сада 
схватамо.  За њега је сав свет био пун добрих и злих духова,  анђела и демона, на 
сваком су га кораку чекала чуда. Вером у чуда проткана су безбројна житија светих, 
омиљено штиво у Средњем веку. Та житија почела су се доцније сакупљати у зборнике, 
међу којима је нарочито познат зборник који је у XIII в. саставио ђеновљански епископ 
Јаков Ворагински, таказвана »Златна легенда« (»Legenda aurea«).

За  карактеристику  те  стране  погледа  на  свет  средњовековног  човека  велики 
интерес претставља књига немачког монаха Цезарија  из Гајстербаха,  који  је живео 
крајем XII и у првој половини XIII в., »Приче о чудима«(Dialogi miraculorum). У тој књизи 
Цезарије  прича о  мноштву чудесних догађаја  у  којима главну улогу  играју  демони. 
Демони вребају човека са свих страна трудећи се да га уведу у искушење и да му 
упропасте душу. Нарочито радо лове монахе. Демони узимају најразноврсније облике — 
час  обичног  човека,  час  џина,  час  било  какве  животиње:  пса,  мачке,  миша  и  сл. 
Цезарије, на пример, прича, како је један епископ опазио на шлепу једне накинђурене 
жене која се журила у цркву читаву гомилу ђаволчића: »Били су велики као пацови, 
црни као Абисинци и са насмејаним њушкама. Пљескали су длановима и играли, управо 
као рибе ухваћене у мрежу.« У другом случају, нека је жена видела ову страшну слику: 
»Пред монасима ишли су огромни пси страшног лика с ланцима који су једним крајем 
били везани њима око врата, а другим су били обавијени око вратова монаха; тако су 
ђаволи водили ове последње у искушење.«

Црква се користила сујеверјима која су владала, и на основу тога су настали 
чудовишни  процеси  против  вештица.  У  раном  Средњем  веку  црква  је  гледала  на 
веровање у вештице и чаробњаке који шаљу невоље људима и у стриге које лете по 
ваздуху као на остатак паганства и гонила је оне који су у то веровали и који су убијали 
»чаробњаке«.  Забрана  да  се  убијају  чаробњаци  налази  се  у  капитуларијима  Карла 
Великог. Али, црква је доцније у тим сујеверјима открила средство за учвршћење свог 
ауторитета. Овде претставља прекретницу оно заоштравање борбе против јеретика и 
почетак  црквеног  терора  до  кога  долази  за  време  понтификата  Иноћентија  III. 
Албижане су оптуживали за чаробњаштво, за везе с ђаволом и гонили их не само као 
јеретике  већ  и  као  чаробњаке.  Црква  је  разрадила  учење  о  чаробњаштву  у  читав 
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систем и користила се њиме да би држала становништво у сталном страху, с једне 
стране, од измишљених вештица и чаробњака, од којих људе може спасти само црква, 
а, с друге стране — од прогона због чаробњаштва, који би се лако могли сручити на 
главу  свакоме  ко  цркви  не  би  био  по  вољи.  Према  учењу  цркве,  ђаво  је  склапао 
посебне уговоре с неким људима, давао им натприродну снагу да шкоде људима — да 
уништавају  усеве,  тамане  стоку,  шаљу  епидемије  и,  што  је  најстрашније,  да 
упропашћују  људске  душе.  Ти  чаробњаци  и  вештице  ноћу  тобоже  долећу  на  своје 
пирове, где се предају помамним играма, ждерању, разврату, и добијају од ђавола 
упутства  како  ће  људима  нашкодити.  Црква  је  учила  да  су  чаробњаци  и  вештице 
склопили заверу с циљем да униште читав људски род и да само инквизиција са својом 
тортуром  и  ломачама  може  да  спасе  човечанство  од  опасности  која  му  прети.  Та 
одвратна бесмислица проглашена је за истину, а на неверовање у њу гледало се као на 
опасну јерес. Несрећне окривљенике приморавали су тортуром да признају све што су 
инквизитори  желели,  а  затим  су  њихови  искази  узимани  као  несумњив  доказ  да 
стварно постоје уговори с ђаволом и пирови вештица. 1487 г. изишла је у Штрасбургу 
једна од најстрашнијих  књига у  историји  човечанства — »Чекић вештица«  (»Malleus 
maleficarum«),  коју  су  написали »учени« немачки доминиканци Шпренгер и  Кремер 
(Institoris).  Та  књига  у  којој  је  употребљен сав апарат  сколастичке  »науке«  излаже 
учење  цркве  о  вештицама  и  садржи  подробна  упутства  о  начинима  ислеђивања  и 
разобличавања  вештица  и  чаробњака.  Црква  се  увелико  служила  тим  оруђем 
објављујући  да  је  час  једно  час  друго  подручје  сумњиво  због  распрострањености 
вештица. Појава инквизитора доводила је становништво до ужаса, пошто се свако могао 
окривити због чаробњаштва, а тада му није било спаса: чекала га је тортура и ломача.

Уметност. Архитектура.  И уметност је у Средњем веку, као и »наука«, била у 
служби цркве и налазила се под искључивим утицајем верске  идеологије. То се пре 
свега односи на архитектуру, која је сада играла главну улогу у уметности. Од XI до XV 
в. у читавом низу градова Западне Европе била су подигнута права ремек дела као што 
су хришћански храмови, затим градске зграде, особито зграде градских већа.

У градовима средњовековне Европе с њиховим тесним улицама и нагомиланим 
кућама издизале су се огромне катедрале око којих су са свих страна биле начичкане 
стаnбене зграде као ластина гнезда. Људи навикнуti на мале, мрачне собе улазили су у 
величанствену унутрашњост катедрале, слушали тамо црквене песме које су извођене 
уз  пратњу  оргуља  и  других,  музичких  инструмената.  То  је  потресно  деловало  на 
душевно расположење.

Уметност је имала за циљ да запањи машту човека и да га потчини утицају цркве.
Од IX до XIII в. сменила су се два основна архитектонска стила. Архитектонска 

уметност римске епохе била је на Западу у пуном опадању од VI до VIII века. У епохи 
Карла Великог почиње њен препород и изграђује се такозвани романски стил, који се 
састојао у подражавању римским грађевинама. Карактеристична особина тог стила је 
обли,  полукружни  лук.  Грађевина  у  романском  стилу  је  камена  зграда  са  облим 
луковима, тешким стубовима и необично дебелим зидовима, који потсећају на зидове 
утврђења, с малим бројем прозора. Низак и масиван романски храм с полумраком који 
у њему влада сјајно је одговарао задатку који  је себи поставила црква — да улије 
народu осећање страха и покорности пред. божанством и његовим претставницима на 
земљи  —  свештенством.  Таква  романска,  црква,  саграђена  од  камена,  обично  је 
прекривана дрвеним кровом и украшавана доста примитивним, грубим и живо обојеним 
статуама.

Крајем  XII  в.  романски  стил  почиње  да  се  замењује  готским,  који  већ 
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претставља знатан корак напред. Главна особина готског стила је копљасти лук који 
лежи на  врло издуженим стубовима.  На  готским црквама  били  су  велики  прозори. 
Читава грађевина добијала је много ваздушастији карактер и стремила увис.

Разуме се, романски стил није замењен готским само због унутрашњих закона 
развитка  архитектонске  уметности.  У  том  смењивању  одразила  се  и  крупна 
прекретница  у  целокупној  социјално-економској  структури.  феудалног  друштва 
(развитак робно-новчаних односа, успон градова и сл.), која је створила нове потребе и 
родила нови, сложенији поглед на свет.  Готски храм, за разлику од романског,  не 
притискује човека својом масивношћу и тамом, он га односи у висине, улива му мисао 
о недостижној узвишености божанства и његове претставнице — цркве.

Скулптуре готског стила такође су раскошније, издуженије у поређењу с ниским 
романским  статуама.  Оне  су  ближе  животу;  ту  већ  почиње  да  се  испољава  укус 
грађана, који су више од феудалаца нагињали реализму. Читав готски храм украшен је 
безбројним статуама.

Готски стил је владао у Западној Европи приближно до XIV и XV в. Од тог времена 
он је почео уступати место новим стиловима.

Доиста,  било  би  погрешно  мислити  да  је  сва  средњовековна  култура  била 
искључиво  црквена.  Сем  цркве  постојало  је  световно  феудално  друштво,  чији се 
интереси нису у целини подударали са интересима цркве и чији су поглед на свет 
обележавале нарочите црте.

Ритерска култура. У доба Крсташких ратова осетили су феудалци разних земаља 
да су чланови једног сталежа и почели су да схватају како су њихови класни интереси 
заједнички.  Јачала је  класна борба сељака против феудалаца.  Устајали  су  градови 
против  сениора.  Заједничка  опасност  приближавала  је  феудалце,  који  су  себе 
сматрали људима по рођењу вишим, »племенитим«, Код њих се ствара претстава да 
сви чланови феудалне класе припадају једној великој заједници, »ритерству«, и да су 
обавезни да један другоме помажу. У доба заједничких подухвата на Истоку и у Европи 
стварају се посебна ритерска схватања, установе и обичаји, који постају обавезни за 
све ритере. Од ритера се није тражила образованост. Није ни издалека сваки ритер 
умео да чита и да пише. Будућег ритера су од детињства привикавали не на књигу већ 
на оружје.

Добијање ритерског звања праћено је обредом посвећења. Тај се обред састојао 
у томе што би посвећивани клекнуо на колена пред сениором и пригнуо главу, а сениор 
би га ударио руком по врату или пљоштимице мачем по леђима. Тада би посвећени 
метнуо на себе оружје, скочио на коња не додирујући се узенгија и у галопу прошао 
неколико кругова обарајући копљем страшила причвршћена на стубове да би доказао 
како уме да рукује оружјем. Доцније је обред посвећивања добио сложеније форме.

Прошло је време када су ритери седели по својим замковима и бавили се само 
малим међусобним сукобима. Сада су ритери бивали на дворовима краљева и војвода и 
за време својих лутања посећивали замкове других ритера. Они су морали да код себе 
примају госте. Зато се од ритера тражи васпитање, лепи манири и вештина да се с 
људима учтиво опходе.  Када  су  постали свесни своје  класне солидарности,  ритери 
траже од чланова своје класе међусобну помоћ и подршку. Ритери морају да један 
другом помажу у невољи, да притичу у помоћ увређенима и да кажњавају насилнике. 
Мења се став према жени. Раније је феудалац био груб према женама и сматрао их 
бићима ниже врсте. Сада су ритерска правила почела да траже нарочиту пажљивост 
према женама. Ритер је морао да им указује сваку помоћ и заштиту. Код ритера неких 
земаља развио се такође и култ жене. Ритер је себи бирао »госпођу срца свога« и 
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служио јој као што вазал служи сениору. Он би за свој штит или копље привезао њену 
рукавицу, појас или мараму. Њено је име зазивао у бојевима и двобојима с другим 
ритерима, у њену част упуштао се у опасне авантуре. Али, тај култ госпође срца није 
сметао ритеру да се грубо опходи према својој жени и према женској чељади у кући, 
чак и да их бије.

Ритерски обичаји били су обавезни само према људима своје класе. Ритери су 
себе сматрали бескрајно вишим од сељака и грађана и односили се према њима с 
презиром. Дужност да помажу слабим и увређеним није сметала ритерима да свирепо 
угњетавају  своје  сељаке  и  пљачкају  трговце  на  великим  друмовима.  Спољашња 
углађеност коју је ритерска култура стављала на феудалце прикривала је унутрашњу 
суровост.

Омиљена разонода ритера биле су ратне игре —  турнири. Обично је краљ или 
кнез  приређивао  турнир  у  вези  с  неком  свечаном  приликом.  Вест  о  претстојећем 
турниру надалеко се ширила. На велике турнире скупљало се много ритера из разних 
земаља. За турнир се ограђивало поље и наоколо подизала места за посматраче. Игра 
се обично сводила на то што су ритери јахали један према другоме и настојали да 
тупим копљем погоде противника у штит или шлем како би га избили из седла. Држали 
су се и мегдани пешака с тупим мачевима. Некада су ритери излазили једни против 
других у читавим одредима. Понекад се турнир завршавао битком у којој је бивало 
мртвих  и  рањених.  Ритер  који  би  се  показао  најхрабрији  и  највештији  добијао  је 
награду.

Ритерска књижевност. У ритерској средини стварана је епска поезија која је 
славила подвиге чувених ратника. Она је израсла из старих прича и предања, али су 
старинске  песме  преправљане  и  прилагођаване  укусу  ритера.  Аутори  већине  тих 
спевова  остали  су  непознати.  Спевове  су  по  ритерским замковима  певали  путујући 
певачи уз пратњу харфе.

Најчувенији  ритерски  спев  била  је  »Песма  о  Роланду«.  Тај  је  спев  настао  у 
северној Француској, на француском језику. У њему се причало о походу Карла Великог 
у  Шпанију  и  херојској  погибији  франачке  заштитнице  под  воћством  Роланда  у 
Пиренејима. Основицу те песме, као и многих других, чини историски догађај. Но, он 
се јавља у врло измењеном облику; језик и схватања лица у радњи одражавају епоху XI 
а  не VIII  века.  »Песма о Роланду« потстицала је ритере на борбу с муслиманима и 
славила верност вазала своме сениору. Песма је уздизала војничку храброст, снагу и 
племенитост ритера. »Песма о Роланду« проширила се у разним прерадама по свим 
земљама Европе.

Други,  доцнији  спевови  описивали  су  међусобне  ратове  феудалаца,  подвиге 
ритера у доба Крсташких ратова. У Шпанији је у XII в. настао »Спев о Сиду«, који је 
описивао борбу Шпанаца са Арабљанима. У Немачкој је био омиљен спев »Песма о 
Нибелунзима«,  записан  око  1200  г.  Његова  садржина  је  мит.  Херој  »Песме  о 
Нибелунзима« Сигфрид убија страшног змаја и купа се у његовој крви. Од тога његово 
тело постаје неповредиво за непријатељске ударце. Али, за време купања у змајевој 
крви залепио се на Сигфридовим леђима лист који је пао с дрвета, и то је било једино 
место где се могао задати смртоносни ударац. Сигфридови непријатељи лукавством 
дознају  његову  тајну  и  издајнички  га  убијају  у  лову.  Сигфридова  жена  Кримхилда 
страховито  свети  мужевљеву  смрт.  Радња  се  дешава  у  епохи  сеобе  народа.  Ту  се 
јављају  бургундски  краљеви,  Теодорих,  Хуни,  Атила.  Но  у  самој  суштини та  песма 
слика живот ритера у XII в.

Велику популарност уживале су песме о Александру Македонском. У њима није 
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било ничег историског. Александар се приказује као феудални сениор, окружен својим 
вазалима. Он доживљава необичне авантуре, бори се с фантастичним чудовиштима.

Од XII  в.  јављају  се  ритерски романи.  Од њих су  били најчувенији  романи о 
британском  краљу  Артуру  и  његовим  ритерима  који  су  се  скупљали  за  округлим 
столом. Главна тема ритерских романа је служба госпођи срца, ради које су се ритери 
излагали разним опасностима и пролазили кроз све могуће авантуре. Ритерски су се 
романи  много  користили  старинским  митским  мотивима.  У  њима  се  појављују 
чаробњаци, џинови, зачарани замкови и вртови, невидљиве капе.

Треба истаћи лирску поезију ритерства, која је достигла нарочити процват на југу 
Француске, у такозваној поезији трубадура (они су се у Немачкој звали минезенгери — 
певачи љубави,  а на северу Француске —  трувери),  којој  је  главна садржина била 
љубав и служба госпођи српа.

Поред љубавне лирике, развила се на југу Француске нарочита књижевна форма, 
сирвент — сатиричних и подругљивих песама. Највећи претставник тог рода поезије 
био је Бертран де Борн. Читава та бујна књижевност у јужној Француској нашла је своје 
подражаваоце у северној Француској, Немачкој и Енглеској.

У то се време развијала и народна поезија, о којој, међутим, не знамо много. 
Записано је релативно мало народних песама, предања, легенди итд. Оно шта нам се 
сачувало записано односи се углавном на доцније време. На основу тога ми можемо 
судити да су се у народу певале не само старинске приче и песме, већ да су се често 
чули потсмеси и одјекивало негодовање на рачун угњетача — ритера и свештенства.

Градска култура. У  грађанској  средини развијала се од XII  и XIII  в.  нарочита 
култура, која није личила на ритерску. Грађани су били рационални људи с трезвеним 
и  подругљивим  умом.  У  градској  средини  нарочито  се  развила  сатира.  У  мањим 
причама у  стиху (оне су  се  код Француза звале  фаблио,  а  код Немаца  швенке)  на 
духовит је начин сликан распустан живот свештенства, његова глупост и грамжљивост. 
Грађани су много волели басне о животињама, где је у облику вука приказиван ритер, 
у  облику магарца — поп,  у  облику лисице — лукави и окретни грађанин.  У разним 
смешним и забавним доживљајима лисица је тријумфовала над свима. У Француској су 
те приче биле сакупљене у »Роману о лисици«, чију главну садржину чини дуга борба 
између вука и лисице, која се завршава пуним тријумфом последње.

У  градској  средини  настало  је  позориште.  Оно  се  развило  из  мистерија,  тј. 
сцена у којима су приказиване хришћанске легенде. Такве су сцене играли грађани о 
великим празницима. Лица радње претстављала су Христа, свеце, анђеле и ђаволе. И 
ту је важно место дато сатири. Радња је била претрпана шалама, ђаво је играо комичну 
улогу. Претставе мистерија често су се завршавале смешним сценама —  фарсама, у 
којима  су  исмевани  ритери  и  свештенство.  Између  Божића  и  Великог  поста 
приређивани су весели карневали, шаљиве поворке под маскама, у којима су се често 
исмевали  попови.  У  градској  средини  заметале  су  се  и  јачале  нове  верске  струје 
усмерене против католичке цркве.

Тако је градска култура почела да се супротставља црквено-феудалној, али је та 
опозиција тада још била само у зачетку.

Одлучније и оштрије се супротставио и сколастичкој науци и црквено-феудалном 
погледу на свет широки духовни покрет хуманизма, који је никао у Италији у XIV в. и 
ударио темеље новој буржоаској култури (види гл. XXXIII).

Данте. На  прагу  нове  буржоаске  културе  стоји  један  од  највеличанственијих 
песника  свих  времена  —  Фирентинац  Данте  Алигијери  (1265—1321  г.).  Како  каже 
Енгелс,  »сумрак  феудалног  Средњег  века  и  освит  савремене  капиталистичке  ере 
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обележава једна колосална фигура. То је — Италијан Данте, последњи песник Средњег 
века и у исто време први песник новог времена«.130 Данте је живео у епохи жестоке 
борбе класа и странака у Фиренци. Он је активно учестовао у политичком животу свога 
града, у више махова ратовао за њега, вршио друштвене функције. Као присталица 
странке »белих«, гвелфа, био је прогнан из Фиренце после победе »црних« 1302 г. 
(види гл. XXV). У изгнанству су се коначно формирали његови политички погледи. Као 
и  сви  најбољи  људи  Италије,  он  је  видео  спасење  своје  раздорима  растрзаване 
отаџбине  у  политичком  уједињењу.  Али,  њему  се  то  уједињење  оцртавало  као 
успостављање  јединствене  монархије.  Он  усваја  гибелинску  идеју  »јединственог 
Римског  царства«  и  полаже  наду  у  немачког  цара  Хенриха  VII.  Али,  Свето  Римско 
царство није никада ништа доносило Италији сем пљачке и пустошења, а у то време 
оно је већ успело да изгуби сваки изглед на успех. Покушај Хенриха VII завршио се 
пропашћу,  па  су  се  срушиле  Дантеове  наде.  Политички  погледи  Дантеа  нашли  су 
одраза у његовом трактату »De monarchia«.

Огромну улогу у стварању Дантеа играла је његова љубав према рано преминулој 
Беатричи  Портинари.  У  време изгнанства  Данте  је  написао  у  част  Беатриче  читаву 
серију стихова, међу које су убачени коментари. Та књига, посвећена Беатричи, носи 
назив »Vita nuova« (»Нови живот«).

Највеличанственије  Дантеово  дело  претставља  његова  чувена  »Божанствена 
комедија«, написана у прогонству, тј. после 1302 г.

Дантеово дело нема никакве везе с комедијом у нашем смислу речи, Оно се 
назива комедијом зато што се ту приказују лица најразличитијих звања и сталежа, као 
и зато што је свршетак тог дела срећан. Што се тиче речи »божанствена«, тај назив 
није дао делу сам Данте већ његови ватрени поклоници и поштоваоци његовог талента.

»Божанствена комедија« састоји се из три дела: »Пакла«, »Чистилишта« и »Раја«, 
а сваки од тих делова дели се у једнак број певања (33). Свако се певање састоји од 
стихова груписаних у строфе од три стиха, терцине. У оном делу спева који носи назив 
»Пакао« приказано је девет крукова; у »Чистилишту« — девет степеница тог чистилишта 
и, најзад, кад песник прелази у »Рај«, тамо се наилази на девет небеса, ако се не узме 
у обзир емпиреј.

Свуда се понављају цифре 3 и 9, и то није случајно; то је последица симболике 
којом је скроз прожет читав Дантеов спев.

Дантеов  спев  претставља  највеличанственији  споменик  Средњег  века:  он  се 
може назвати квинтесценцијом средњовековног мишљења и средњовековне културе. 
Ту је сажето и у песничкој форми дат читав збир знања и претстава средњовековног 
човека.

Дантеово дело у целини је алегорично, симболично. Све о чему се ту говори 
треба разумети као симбол.

Садржина  »Божанствене  комедије«  је  ова:  под воћством Вергилија,  који  је  у 
Средњем веку био један од најпоштованијих песника антике, Данте излази из мрачне 
шуме, која претставља људске страсти, и улази у пакао, где се упознаје с грешницима 
сваке врсте и њиховим мукама. Дантеов пакао претставља ждрело, кратер вулкана који 
се спушта са све ужим круговима према дну тог ждрела, где седи сам поглавар пакла — 
чудовишни Луцифер. Сваки круг пакла има посебну категорију грешника и  посебне 
муке.  У  првом  кругу  (лимбу),  који  претставља  својеврсно  предворје  пакла,  где  у 
суштини  још нема  никаквих  мука,  Данте  је  сместио  античке  песнике,  филозофе  и 

130  Маркс и Енгелс, Дела, т. XVI, део II, стр. 327.
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научнике — Хомера, Овидија, Хорација, Лукана, Сократа, Платона, Аристотела, арапске 
филозофе — Авицену и Авероеса, разне античке краљеве и хероје, које не може да 
смести у рај или чистилиште, пошто нису били хришћани.

У  другом  кругу  подносе  муке  страсни  љубавници.  Овде  је  најузбудљивија 
епизода  Дантеов  разговор  с  Паолом  и  Франческом  да  Римини  —  разговор  чувен  у 
светској књижевности, једно од најлепших места у целом спеву. Ту се налазе и позната 
женска лица из античке књижевности, као Јелена и Дидона.

У следећим круговима муче се прождрљивци, тврдице, још даље зеленаши итд. 
Све те муке претстављене су ванредно реалистички, са огромним драмским талентом и 
изазивају доиста потресан утисак.

У деветој јарузи осмог круга, где се муче сејачи раздора смешта Данте Мухамеда 
и каже да је ту већ припремљено место за Долчина, по чему се може видети класна 
обојеност Дантеовог дела.

Најзад, последњи круг одређен је за издајнике, који су, по мишљењу Дантеа, 
најстрашнији преступници. Ту, у чељусти сатане, он међе Јуду Искариота, који је издао 
Христа, а исто тако Брута и Касија, убице Цезара, оснивача римске монархије.

Одатле  Данте  кроз  најнижи  крај  ждрела  излази  на  супротну  страну  земље и 
доспева у чистилиште. Као год што пакао претставља кратер вулкана који се сужава 
према дну, чистилиште претставља брдо које се сужава према врху. Степенице тог 
брда дижу се спирално и њима Данте стиже до врха. Он се упознаје с разним сликама 
чистилишта које су од мањег интереса него слике пакла. Ту га напушта Вергилије, који 
као паган не може бити пуштен у рај, и Данте из чистилишта доспева право на небеса. 
Пропушта га апостол Петар, који чува рајска врата. Ту му излази у сусрет Беатриче. У 
»Рају« Данте приказује разне планете, где праведници уживају вечно блаженство. Спев 
се завршава тријумфом Беатриче, која симболизује религију, тј. завршава се у чисто 
црквеном духу.

У свом делу Данте је одразио њему савремену политичку борбу. У трећој јарузи 
осмог  круга  пакла,  где  се  муче »симонисти«,  он  смешта и  неке  папе.  Нарочито је 
претстављен  папа  Никола  III  —  бачен  у  огњену  јаму.  Папа  очекује  да  дође  његов 
заменик, Бонифације VIII (који је тада још био жив), који ће заузети његово место. Тако 
се Данте са својим; политичким противницима разрачунавао врло енергично, ма да у 
песничком делу, уз помоћ своје песничке фантазије.

»Божанствена  комедија«  написана  је  на  италијанском  језику  (тосканским 
наречјем).  Данте је  творац италијанског  књижевног  језика.  Претстављајући синтезу 
црквеног погледа на свет, »Божанствена комедија« је у исто време била протест против 
скучености  црквеног  морала.  Данте  велича  слободу  осећања,  љубопитљивост  духа, 
тежњу к сазнању света. Иако још стоји на тлу црквених идеја, Данте ипак напоредо с 
хришћанским  светом  ставља  антички  свет  као  нешто  што  је  исте  вредности.  У 
»Божанственој комедији«, честе су аналогије између хришћанства и антике. Дантеов 
водич је Вергилије, кога су уосталом и раније сматрали готово за свеца зато што је у 
једној од својих еклога тобоже претсказао Христово рођење. Велики људи антике нису 
у  загробном  свету  како  га  је  он  претставио  подвргнути  мукама,  иако  нису  били 
хришћани.  Чувар  пакла  је  митски  Минос.  Још  је  неочекиваније  што  се  као  чувар 
хришћанског  чистилишта  срета  паган  и  самоубица  (тј.  велики  грешник,  по 
хришћанским схватањима) — Катом Утички.

Ти нови мотиви — захтев новог, ширег морала и култ антике — много громкије 
звуче  у  делима  великог  Дантеовог  наследника  који  су  отворили  еру  италијанског 
Препорода.
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XXXIII. РАНИ ПРЕПОРОД У ИТАЛИЈИ (XIV—XV ВЕКА)

Суштина  Ренесанса  и  предуслови  за  његову  појаву. Видели  смо  како  се  с 
развитком буржоазије по европским градовима замеће буржоаска култура, која почиње 
најпре бојажљиво, а затим све одлучније да се супротставља феудалној култури.

У  Италији,  где  је  раније  но  у  осталим  земљама  Европе  дошло  до  процвата 
градова,  полета  њиховог  економског  живота  и  брзог  гомилања  богатства  у  рукама 
буржоазије, градска култура постиже нарочити успон и од XIV в. се јавља као широки 
културни покрет, који је добио назив; Ренесанс или Препород.

Тај  је  покрет  довео  до  преврата  у  свим  областима  духовне  културе,  у 
књижевности, уметности, филозофији, науци и до знатних промена у читавом погледу 
на свет.

Делатници Ренесанса, носиоци и творци нове буржоаске културе в новог погледа 
на свет, познати су под именом хуманисти, по речи humanus — људски, пошто су они 
световну  науку,  науку  која  је  оријентисана  према  човеку  (studia  humana), 
супротстављали феудалној сколастичкој науци, »божанској« науци — теологији (studia 
divina). Отуда појам хуманизма, којим је окарактерисана струја у области књижевности 
и науке из периода Ренесанса и који се не сме мешати с нашом данашњом, широм 
претставом о хуманизму.

У историји италијанског Ренесанса могу се утврдити две етапе: рани Ренесанс, 
који захвата период од XIV до XV в., период успона културе, када је она достигла пуни 
процват, и позни Ренесанс XVI в., кад већ почиње опадање с достигнуте висине.

Историја  Ренесанса пружа жив пример како се развитак виших сфера,  сфера 
надградње, временски не подудара потпуно са економским и друштвеним развитком, 
ма да га овај потпуно условљава. Већи градови-републике у Италији достигли су још у 
XIII в. економски развитак, а успон нове културе, културе Ренесанса, почиње од XIV в., 
док  XIII  в.  још у  основи  протиче  под  заставом идеја  и  погледа  на  свет  феудалног 
друштва. С друге стране, ма да крај XV и нарочито XVI в. обележавају економско и 
политичко опадање Италије, ипак њена култура управо тада достиже свој највећи сјај, 
на пример, у стваралаштву генија као што су Леонардо да Винчи, Микеланђело и други. 
Тако култура која је достигла висок ниво добија извесну снагу инерције и још неко 
време наставља да се развија,  ма да услови који су родили ту високу културу већ 
почињу да нестају.

Неопходно је  да  се  најпре објасне опште  црте нове културе и  суштина њене 
супротности култури феудализма.

Рационализам и принцип рачуна у области буржоаске економике и културе. 
Типичну  феудалну  привреду  Средњег  века  карактеришу  отсуство  плана  и 
нерационалност. Феудалац организује своје газдинство искључиво у потрошачке сврхе. 
У  таквој  се  привреди,  по  правилу,  не  примењује  принцип  рачуна;  независно  од 
профитне  стопе  која  постоји  у  датој  епохи,  поједино  феудално  газдинство 
функционисаће само ако је у стању да задовољи потребе феудалаца. Исто то, разуме 
се, важи и за газдинство еснафског занатлије у Средњем веку.

Напротив,  веће  грађанско  газдинство  у  граду,  на  пример,  газдинство 
италијанског трговца, банкара, индустријалца XIV и XV в.,  постављено је на сасвим 
друге  основе.  Пред  њега  се  не  постављају  задаци  потрошње  већ  извлачење 
максималног профита. Пошто се у њему све ради у складу с тим циљем, можемо рећи 
да се  оно води рационално:  оно функционише заснивајући се  потпуно на принципу 
рачуна.
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Тај принцип постаје карактеристичан и за нову културу и нови поглед на свет. 
Тако,  на  пример,  у  области  науке  нарочит  значај  добија  математика.  Истакнути 
претставници  уметности  Ренесанса  —  Леонардо  да  Винчи,  Леон-Батиста  Алберти  — 
истовремено  су  и  научници  који  се  увелико  служе  математичким  прорачунима. 
Нарочито је  карактеристичан друкчији  однос према времену.  У феудалном друштву 
време се не цени и често се некорисно троши. Насупрот томе, Леон-Батиста Алберти 
већ формулише тезу: »Ко је господар новца и времена, тај је господар свих ствари«. 
Није случајност што се у XIV в. по градовима Италије јављају на торњевима часовници 
са звоном, који, откуцавајући сваки сат, потсећају да је потребно рачунати с временом, 
да је време — новац.

Тај  нови став према времену огледа се, међу осталим, у роковима подизања 
зграда: ти се рокови јако скраћују. Какву средњовековну катедралу градиле су више 
векова многе генерације радника и архитеката; зграде Ренесанса дижу се за неколико 
година,  и  то  по  одређеном  плану,  с  применом  метода  претходног  пројектовања  и 
прорачуна.  Жив  пример  примене  математичког  рачуна  у  архитектури  претставља 
подизање куполе над катедралом у Фиренци. Истакнути архитект Брунелески могао је 
да само помоћу прецизног прорачуна реши задатак који је пред њега био постављен — 
да подигне куполу, која, без обзира на своју тежину и размере, не би пољуљала зидове 
катедрале.

Принцип прорачуна долази исто тако јасно до израза и у сликарству. Мајстори XII 
и XIII в. нису имали никакве претставе о перспективи. Размери фигура и предмета који 
су приказивани на њиховим сликама нису одређивани степеном њихове удаљености од 
средњег плана већ потпуно другим принципима. Краљ или светац на таквој слици увек 
су већи од »обичног« човека; човек је увек већи од куће итд. То се објашњава тиме 
што се принцип јерархиског уређења друштва, својствен феудалном свету, преноси и у 
област уметничког стварања. Напротив, у делима уметника XIV и XV в. већ се јавља 
линеарна перспектива, која захтева одређени математички прорачун.

Промене у ставу према природи и световна начела нове културе. Према томе, 
прорачун слави победу не само у области привреде већ и у сфери уметности.

Везу  између  привреде  и  културе  показује,  даље,  и  онај  значај  који  се  сада 
придаје  природи.  Феудални  свет,  који  се  покорно  потчињавао  стихији  природе,  по 
правилу, није ни ценио ни волео природу. Црква је учила да је земља — »долина плача 
и страдања«, а човек на земљи — »пролазни путник«, »светиљка постављена на ветар«. 
Човечје  тело,  ма  да  званично  није  проглашавано,  као  код  катара,  »ђаволском 
посудом«, ипак је сматрано за нешто грешно, нешто што ни у коме случају не заслужује 
пажњу,  На  све  појаве  које  се  дешавају  у  природи  (олује,  поплаве,  суше итд.)  и  у 
људском телу (болест, смрт) гледало се као на резултат божјег мешања, израз његове 
воље, казну за грехе.

Италијански грађанин XIV и XV в., водећи рационално своје газдинство, тежи да 
и природу рационално схвати. Принцип рачуна не дозвољава мешање неке силе споља, 
која ремети све карте; трговац и индустријалац су заинтересовани да сазнају природу и 
човека, да из тог сазнања извуку користи, да омогуће предвиђање. Схватање природе 
постаје, на тај начин, потпуно световно; оно се ослобађа раније примесе »божанског«, 
религиског. У области видљивог света нема више места за бога и на њега почиње да се 
гледа као на систем појава и ствари које се међусобно налазе у одређеној узрочној 
повезаности. Касније, у XVI и XVII в. победа световног погледа на свет доводи у науци 
до настанка система Галилеја, Ђордана Бруна, где се богу оставља или другостепено 
или никакво место. Тако се припремају успеси природних наука који би били немогући 
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без ослобођења човека од утицаја религије која притискује и отупљује ум.
Интерес за  човечје  тело  у  науци и  уметности.  Већ  у  XV  и  XVI  в.  може се 

нарочито запазити интерес за проучавање човечјег тела, његове структуре. То се пре 
свега огледа у рађању анатомије као науке, али уједно и у великом утицају који она 
врши на сликарство и вајарство. Реалистичко приказивање човечјег тела, често нагог, 
постаје једно од обележја нове уметности.

Почетком XV в. Мазачо, а крајем века Сандро Ботичели с генијалном верношћу 
претстављају наго човечје тело. Доцније су познаваоци човечјег тела били Леонардо да 
Винчи  и  Микеланђело,  који  су  у  свом  стваралаштву  постигли  ванредне  резултате 
захваљујући брижљивом проучавању анатомије. Напоредо с човечјим телом и у тесној 
вези с њим нова се светлост баца у уметности Ренесанса и на природу која окружава 
човека. Црквеном сликарству феудалног друштва природа је сасвим непозната. Ликови 
»светаца«» дају се обично на златној подлози. Велики уметник XIII в. Ђото покушава, 
додуше, да на својим сликама претстави у позадини природу, али његова брда личе на 
камичке, а његово дрвеће, поља и ливаде слабо одговарају стварности. У XIV и XV в. 
већ се рађа уметност реалистичког пејсажа, која стоји у вези с развитком линеарне а 
затим и просторне перспективе.

Интерес за човечје доживљаје. Развитак индивидуализма. Заједно с тим мења 
се и однос према човековој личности с њеним осећањима и доживљајима. У центру 
пажње уметника, вајара и песника налази се човек и његов душевни живот. У ликовној 
уметности то долази до израза  пре свега  у развитку портретног сликарства,  готово 
непознатог феудалној уметности. Постизавање портретне сличности постаје и задатак 
скулптуре.  Велики мајстор XV в.  Донатело ствара први споменик на коњу — статуу 
кондотијера Гатамелате, тј. први вајарски споменик индивидуалном »хероју«. У исто 
време  се  ствара  и  у  делима  Леонарда  да  Винчи  достиже  велико  савршенство 
мајсторство  психолошког  портрета,  тј.  способност  да  се  цртама  и  изразом 
претстављеног лица покаже његов унутрашњи душевни живот, како је то, на пример, 
учињено у чувеној Мона Лизи (Ђоконди).

Подједнако јасно и, можда, још раније него у ликовној уметности сусреће се нов 
однос према природи и човеку у уметничкој књижевности. »,Већ код првих хуманиста 
— Петрарке и Бокача — човек и његово узајамно деловање с природом претстављају 
централни момент стваралаштва. Петрарка се нарочито пење на брдо да би уживао у 
видику који се тамо отвара — а то је сасвим необично за човека феудалног погледа на 
свет.  Личност  самог  песника,  његови  душевни доживљаји  постају  главна  садржина 
књижевних дела.

Однос хуманиста према феудалном друштву и његовој организацији. Најзад, 
ова  већ  изложена  прекретница  одразила  се  и  у  новом  систему  васпитања  који  су 
обрадили  хуманисти-педагози,  од  којих  је  најистакнутији  био  Виторино  да  Фелтре. 
Ново  васпитање  постаје  чисто  световно,  његов  је  основни  циљ  био  хармонички 
развитак личности у складу са идеалом старих — »здрав дух у здраву телу«. Стога се у 
хуманистичкој  школи не обраћа  ништа  мање пажње физичком васпитању,  спорту  и 
играма, него интелектуалном.

Све те појаве у књижевности, уметности, науци и школи могу се дефинисати као 
тријумф индивидуализма. Насупрот сталешкој и корпоративној спутаности феудалног 
човека,  нови  поглед  на  свет  истиче  вредност  саме  личности  и  њену  слободу  од 
средњовековних  окова.  Али,  слобода  личности  за  хуманисте  у  епохи  Ренесанса 
претставља  слободу  буржоаске  личности,  или  и  још  уже,  слободу  личности  која 
припада  танком  слоју  владајуће  класе.  У  вези  с  тим  је  карактеристично  да  је  и 
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хуманистичка  школа  била  недемократска,  затворена  и  да  је  углавном  служила 
претставницима врхова владајуће класе. Индивидуализам хуманиста пре свега се јавља 
и отада остаје нераздвојно својство буржоаског погледа на свет.

То је сасвим природно пошто су италијански хуманисти били не само идеолози 
нове, буржоаске класе која се уздизала —- они су већином и сами произилазили из те 
класе или од ње материјално зависили. Бокачо је био син трговца и живео од капитала 
који му је отац оставио. Леонардо Бруни, Николи, Поћо и многи други били су у служби 
фирентинске  републике,  где  је  у  XIV  и  XV  в.  владала  богата  буржоазија,  »угојени 
народ«.  Није  чудо  што  су  хуманисти  својим стваралаштвом »и  изграђивањем нове, 
буржоаске културе не само уздрмавали стари феудални поглед на свет, већ често с 
њим водили и отворену борбу, Тако су, на пример, иступали против принципа јерархије 
и сталежа који су владали у феудалном друштву. Фирентински хуманист Пођо пише рад 
»О племству« (»De nobilitate«). Ту он проводи мисао да се племство и слава не стичу 
рођењем већ личним заслугама и знањем. Пођо исмева омиљена занимања феудалаца, 
као што је лов, који он назива »зверском забавом« недостојном човека. Он доказује 
како  човек  не  треба  да  себе  сматра  племенитим зато  што  има  за  собом дуги  низ 
предака  који  су  се  бавили  сваковрсним  разбојничким  подвизима  и  забавама. 
Интелектуални интереси и занимања — то је, по његовом мишљењу достојно човека и 
то  му  доноси  право  племство.  Али,  иступајући  против  феудалне  аристократије, 
хуманисти  теже  да  је  замене  аристократијом  интелекта,  образованости  и 
аристократијом кесе. Многи хуманисти у својим делима често показују презир према 
народној маси, коју они називају »светином« (vulgus). То се пре свега показује у томе 
што они обично пишу на маси неразумљивом латинском језику, и они то чине свесно да 
би их разумео само »изабрани«, образовани горњи слој буржоазије, а не читава маса.

То показује став хуманиста према покрету какав је био устанак чомпа у Фиренци. 
Истакнути хуманисти Колучо Салутати и Леонардо Бруни видели су у том покрету само 
бесмислену побуну светине. У XVI в. Палмијери и Гвичардини директно су говорили да 
народ  није  способан  да  правилно  оцени  политичке  појаве,  да  је  маса  у  области 
политике »тако далеко од истине као што је Шпанија далеко од Америке«.

Ренесанс  и  античка  култура.  У  стваралаштву  хуманиста  одиграо  је  огромну 
улогу утицај  античке културе. Та се улога обично и преувеличава; истиче се да су 
хуманисти  у  свему  подражавали  античким  примерима.  Они  су  се,  стварно, 
одушевљавали проучавањем латинског и грчког језика, свуда су тражили и марљиво 
преписивали  дела  античких  писаца,  које  су  они  сматрали  за  узорне,  често  им 
подражавали,  нарочито у  погледу форме.  Они су  се  одушевљавали и  археологијом 
тежећи да извуку на светлост дана покопана дела античке уметности — статуе, делове 
зграда — и брижљиво их описивали. На основу тога многи су историчари, на пример 
Фојгт, буквално схватили Препород као »препород класичне старине«.

Таква претстава је непрецизна па чак и нетачна. Ма да су хуманисти с великим 
интересовањем  проучавали  античке  филозофе  и  писце  и  сматрали  се  њиховим 
подражаваоцима, ма да су се уметници Ренесанса надахњивали делима антике, ипак се 
у томе не изражава ни обично подражавање ни тежња да се потпуно искористи античка 
култура њеним преношењем на савременост. Уствари, одушевљавање антиком крило је 
у себи тежњу да се ауторитетом античких писаца освештају нови погледи, буржоаска 
идеологија и култура. Делатељи Ренесанса у свим областима стваралаштва којима су 
се ба*вили умели су да кажу нову реч, да учине корак напред и у поређењу са старима.

Све особине раног Ренесанса које су горе истакнуте и низ других, мање важних, 
разоткривају се кад се упознамо с појединим претставницима нове буржоаске културе.
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Петрарка. Франческа Петрарку (1304—1374 г.) обично сматрају по времену првим 
хуманистом. Он је био формално службеник цркве, живео је дуго времена на папском 
двору у Авињону, материјално је зависио делимично од католичке цркве. Али, читаво 
је  његово  стваралаштво  скроз  прожето  световним  мотивима,  Додуше,  у  радовима 
посвећеним разним апстрактним проблемима, у такозваним филозофским трактатима о 
темама  »О  презирању  света«,  »О  испосничком  животу«,  »О  спокојству  монаха« 
Петрарка  је  још  под  утицајем  неких  идеја  црквено-феудалног  друштва.  Али  у 
песничким делима, написаним на италијанском језику,  он се потпуно отрже од тих 
схватања.  Збирке,  његових  стихова,  канцона  и  сонета  и  по  форми  и  по  садржини 
претстављају нешто сасвим ново.

У  својим блиставим стиховима,  у  којима  италијански језик  већ добија  готово 
завршну форму, Петрарка опева предмет своје љубави — Лауру, али сасвим друкчије 
но што је Данте опевао Беатриче. Беатриче се јавља као неко бестелесно, анђелима 
слично биће, некада и као апстракција, као симбол хришћанства; Лаура је за Петрарку 
биће од меса и крви, према коме песник гаји осећања потпуно земаљске љубави.

Петрарка је био први песник који поклања врло много пажње својим унутрашњим 
доживљајима. Он проучава свако па и најситније осећање своје душе, посматра га као 
кроз лупу и изражава у звонким стиховима. Преовлађивање интимне лирике у његовим 
стиховима  сведочи  да  нови  човек  поклања  пажњу  личности,  у  првом  реду  својој 
сопственој личности, тј. да је у његовом стваралаштву одлучујућу победу однео крајњи 
индивидуализам.  У  вези  с  тим  стоји  и  неутољива  жеђ  за  славом,  која  је 
карактеристична не само за Петрарку, већ је својствена свим делатељима Ренесанса. 
Еманципација личности од окова којима ју је спутала сталешко-јерархиска организација 
средњовековног друштва истиче на првво место питање о бесмртности личности,  о 
одржању њеног  имена  кроз  векове.  Петрарка  је  био  под утицајем и те  тенденције 
Ренесанса. Сваки његов корак, сваки стваралачки акт, сва његова дела прожета су 
тежњом  да  заслужи  вечну  славу.  Нарочито  живо  разоткривају  ту  тежњу  његова 
многобројна писма, која су само формално намењена одређеном лицу, а фактички су 
широко циркулисала међу хуманистима и њиховим богатим заштитницима,

Петрарка је био у дубокој заблуди у погледу извора своје славе. Он је сматрао да 
ју  је  стекао  својим  еклогама  и  опширним  спевом  »Африка«,  која  претставља 
подржавање Вергилијеве »Енејиде«. Али се та дела, која су написана на латинском 
језику  и  која  су  код  савременика  изазвала  заносно  одушевљење,  сада  уопште  не 
читају,  ма да  су  управо она  била  разлог  што је  Петрарка  на  Капитолу  у  Риму  био 
крунисан песничким лаворовим венцем, Петрарка није ушао у ред корифеја светске 
књижевности као аутор  »Африке«  већ као аутор  канцона и  сонета на  италијанском 
језику.

Однос  Петрарке  према  античкој  књижевности.  Петрарка  се,  као  и  сви 
хуманисти, одушевљавао античким писцима. Њему је пошло за руком да пронађе нека 
раније непозната дела истакнутих писаца антике — Квинтилијана и Цицерона. Он је 
својеручно  извршио  многобројне  преписе  других  античких  писаца  или  је  дао 
преписивачима да их изврше. Он је међу првима схватио да је римској књижевности 
извор  грчка  књижевност  и  заинтересовао  се  за  велика  дела  античке  Грчке.  Али 
Петрарка није успео да савлада грчки језик, па је писао како је набавио најзад Хомера 
кога милује и глади, али, додаје са огорчењем: »Хомер поред мене остаје нем, и ја 
лежим глув поред њега«. И поред тога, већ и његов ентузијазам одиграо је велику 
улогу  у  развитку  интереса  за  старогрчку  књижевност.  Византиски  писци,  кардинал 
Висарион, Гемист Плетон, Хрисолор, када су се у доба пропасти Византије преселили у 
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Италију, много су учинили за развитак познавања грчког језика. Захваљујући њиховој 
делатности, друго поколење хуманиста после Петрарке већ је потпуно савладало тај 
језик, и међу научницима тог поколења многи су по специјалности били јелинисти.

Бокачо. Млађи  савременик и  ученик  Петрарке  био  је  други  чувени  хуманист 
Ђовани Бокачо (131-3—1375 г.). Слично Петрарки, он је сматрао да ће главни основ 
његове славе чинити многобројни учени трактати на латинском језику (»Генеалогија 
богова«,  »Живот  чувених  жена«  и  сл.),  у  којима  је  уз  сјајан  стил  показао  дубоко 
познавање старе латинске књижевности. Ипак његово најважније дело које га је увело 
у ред великих писаца, нису ти трактати већ збирка занимљивих прича из свакидашњег 
живота  или  новела  —  »Декамерон«.  У  тим  новелама  написаним  понекад  с  врло 
фриволном  садржином  на  известан  се  начин  огледају  успомене  на  онај  распустан 
живот који  је  Бокачо неко време проводио на двору напуљског краља. Непролазна 
књижевна вредност тог дела састоји се у томе што је овде уметност кратке уметничке 
приче  уздигнута  на  велику  висину.  »Декамерон«  је  драгоцен  и  због  многобројних 
цртица из живота које је аутор у њему расуо, особито из живота попова и монаха, које 
духовито исмева.

»Декамерон« (грчка реч која значи десет дана) састоји се од сто новела. Међу 
њима постоји веза утолико што их аутор ставља у уста седам измишљених дама и три 
каваљера из Фиренце, који су се у доба куге 1348 г. склонили из града у једну вилу у 
оближњем  месту  Фијезоле.  За  време  десетодневног  боравка  у  вили  чланови  тог 
друштва причају сваки по једну новелу дневно.

»Декамерон«  је  изазвао  многобројна  подражавања,  од  којих  ћемо  поменути 
новеле Франка Сакетија (умро око 1400 г.). »Сто нових новела« од непознатог аутора из 
XVI в. и »Хептамерон« од Маргарите Наварске.

Бокачо је био ватрени поштовалац Дантеа. Он је написао биографију великог 
Фирентинца  и  коментаре  уз  »Божанствену  комедију«.  Његовом перу  припада  и  низ 
романа — »Фјамета«, »Филострат« и др. — који по уметничкој вредности знатно заостају 
за »Декамероном«, али ипак имају велики значај као претече модерног реалистичког 
романа.

Петрарка и Бокачо крчили су пут новим идејама и новим уметничким формама. 
Делатност  хуманиста  даље  се  развија  у  XV  в.  у  центрима  Ренесанса  као  што  су 
Фиренца, Рим, Напуљ и Венеција.

Фирентински  центар  хуманизма. У  Фиренци  XIV  и  XV  в.  ничу  специјалне 
установе око којих се окупљају  хуманисти — универзитет и Платоновска академија. 
Тирани  из  куће  Медичи  —  Козимо,  затим  Лоренцо  Величанствени,  изванредно  су 
заштићивали  хуманисте.  Поред  већ  поменутих  Пођа,  Салутатија,  Леонарда  Бруни  и 
Николија,  треба  међу  фирентинским  хуманистима  истаћи  специфичну  фигуру 
Марсилија Фичина, који се бавио Платоновом филозофијом.

Онај  интерес  и  покровитељство,  које  је  богата  буржоазија  показивала  за 
развитак Платонове идеалистичке филозофије  јасно сведочи да је рационализам те 
буржоазије  још  био  врло  ограничен  и  да  је  напредна  буржоазија  XVIII  в.,  која  је 
мислила материјалистички, далеко пред њом измакла. Објашњење за ту појаву треба 
тражити  у  томе  што  је  француска  буржоазија  у  епохи  »Просвећености«  била 
револуционарна  класа  која  је  тежила  да  ликвидира  господство  феудалаца  и  да  се 
дограби  власти.  Италијанска  буржоазија  XV  в.  која  је  већ  дошла  на  власт  у 
италијанским градовима-републикама,  после угушивања устанка чомпа у Фиренци и 
устанка плебејских маса у другим градовима, заузима у политици све реакционарније 
позиције. У свом рационализму она није дошла до материјалистичке филозофије као 
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што ни у свом критичком ставу према цркви није дошла до атеизма, па ни до деизма 
XVIII в.

Високи  ниво  материјалне  културе  и  економског  развитка  који  је  достигла 
Фиренца припомогао је да се овде сакупи и највећи број великих уметника и научника. 
Ту су радили велики мајстори раног Ренесанса, сликар Мазачо, вајар Донатело и многи 
други.  Ту  је  живео  и  делао  Леон-Батиста  Алберти,  једна  од  најизразитијих  и 
најсвестранијих фигура XV в. Математичар, инжењер, архитекта, сликар и теоретичар 
сликарства, Алберти је оставио трага у најразличитијим областима уметности и науке. 
Он  је  дао:  »Десет  књига  о  архитектури«,  трактат  из  анатомије,  по  времену  прва 
размишљања  о  перспективи  и  низ  филолошких  радова.  С  разноврсношћу  својих 
научних  и  уметничких  послова  Алберти  је  спојио  интерес  за  физичку  културу  и 
одушевљење за спорт, и тако је у сваком погледу био пример хармонички развијене 
личности  у  епохи  Ренесанса.  Најзад,  за  Фиренцу  је  тесно  везан и  још свестранији 
Леонардо да Винчи, који је подједнако генијалан као сликар, као инжењер-проналазач 
и као научник. У својим научним. радовима из механике који за његова живота нису 
били објављени, Леонардо први у историји науке истиче на прво место експерименат 
као основу научног сазнања и подвлачи плодотворност тесне везе и узајамности између 
теориске науке и примењене технике. Међу »титанима духа и учености« које је дао 
Ренесанс, Енгелс не помиње узалуд на првом месту Леонарда да Винчи.

Дух  критичког  истраживања  код  хуманиста.  Вала.  Код  фирентинских 
хуманиста XV в. знатно се развио дух критичког истраживања, који је нарочито дошао 
до израза у области филологије и историје. У вези с тим треба поменути »Фирентинску 
историју« од Леонарда Бруни, који је у извесном погледу претходник Макијавелија. Али 
се  најизразитији  критички  став  према  споменицима  прошлости  запажа  у  делима 
Лоренца Вале (1406—1457 г.), који се родио у Риму, али је дуго живео на напуљском 
двору.  Вала  је  прославио  своје  име  истраживањем »Константинове  даровнице«,  на 
којој  је  папство  током  целог  Средњег  века  заснивало  своје  политичке  претензије. 
Служећи  се  методом  филолошке  критике  Вала  је  доказао  да  је  тај  докуменат 
фалсификат. Налазећи се у служби напуљског краља, који је био у непријатељству с 
папом, Вала је и у другим делима нападао папство. Уједно је и у својим филозофским 
трактатима, на пример »О правом добру« (»De vero bono«), оспоравао католичкој цркви 
аскетизам,  проглашавао  за  законитост  телесне  потребе  и  тежње  човека  за  чулним 
уживањима земаљског живота.

Интересантно је за карактеристику извесне беспринципијелности хуманиста што 
је  Вала  сматрао за  сходно  да  после  измирења Напуља с  Римом понуди папи  своје 
услуге. Он му се обраћа с писмима у којима га убеђује како треба да га прими к себи у 
службу, аргументишући то тиме што ће, ако је већ био у стању да својим списима 
нанесе папству штету, умети, ако папа то жели и ако га помогне, да му већ донесе и 
велику корист. Вала је постигао свој  циљ, добио је позив да дође у Рим и умро у 
духовном звању.

Римска црква и хуманизам. Ова епизода, међу осталима, показује да римска 
црква,  која  је  у  то  доба  била  у  распадању,  није  у  хуманистима  гледала  опасне 
противнике и није сматрала да сам хуманизам подрива њено господство. Не само да су 
у том периоду хуманисти окружавали папе, већ су и седели на папској столици. Такав 
је хуманист био Томазо Парентучели, који је постао папа под именом Николе V (1447—
1455 г.) и који је основао чувену Ватиканску библиотеку. Такав је био и Енеј-Силвије 
Пиколомини (папа Пије II), истакнути хуманист, познат по радовима историографског 
карактера. За. време тих папа и њихових наследника окупља се у Риму читава група 
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хуманиста  који  се  по  налогу  папа  баве  превођењем  с  грчког  на  латински  и  пишу 
оригинална дела.

Римски  центар  хуманизма.  Помпоније  Лето  и  Флавио  Биондо.  Меу  римским 
хуманистима нарочиту пажњу заслужују Помпоније Лето и Флавио Биондо. Помпоније 
Лето био је оснивач академије — кружока римских хуманиста, у коме су они читали 
своја  дела  и  измењивали  мисли  у  вези  с  лектиром.  Римски  хуманисти  су  се 
одушевљавали паганском филозофијом и били су по својим расположењима и погледу 
на  свет  прави  пагани.  Карактеристично  је  за  слободоумност  папског  Рима  у  том 
периоду  што  је  Помпоније  Лето  могао  дуго  времена  да  некажњено  иступа  против 
црквене догме о бесмртности душе. Тек га је папа Павле II  (1464—1471 г.)  бацио у 
тамницу и распустио академију.

Други римски хуманист, учитељ Лета, Флавио Биондо претставља интерес као 
историчар који је у својим делима први применио поделу на период старе и период 
средњовековне историје. Његова »Илустрована историја«, »Обновљени Рим« и други 
радови показују да је аутор добро познавао археологију. У великом незавршеном делу 
»Историја од пада Рима« он даје прву повезану историју Средњег века. Али, Биондо је 
писао прилично рђавим језиком, и у епохи када су блиставу латинштину многи ценили 
више од знања, он није био познат колико је заслуживао.

У  том  погледу  потпуна  супротност  Бионду  био  је  хуманист  Филелфо,  човек 
даровит,  који  је  лако  писао  течне  латинске  стихове  и  стога  уживао  огромну 
популарност. Његова су дела без уметничког значаја, али су интересантна по томе што 
је помоћу њих Филелфу цолазило за руком да Долази до великих прихода, да држи 
слуге, неколико кочија и да живи на великој нози. Он је уцењивао кнежеве и друге 
љубитеље »славе«, обећавајући им да ће их овековечити у стиховима. Шаљући некоме 
своја  дела,  он  је  често  отворено  писао:  »Ја  вам  упућујем  ове  стихове  да  би  их 
разменили за новац«.

Филелфо  је  интересантан  не  само  као  тип  хуманиста  који  уцењује  своје 
заштитнике већ и као један од првих књижевника који су живели искључиво од свог 
књижевног рада. Доцније, у XVI в., обновиће тај тип, али у другим условима и с низом 
особености,  чувени  памфлетист,  књижевник  који  је  писао  о  политичким темама  — 
Пијетро Аретино.

Утицај италијанског хуманизма на друге земље у Западној Европи. Крајем XV 
в.  хуманистичка  просвећеност  почиње  да  се  шири  из  Италије  по  другим  земљама 
Европе.  У  том  погледу  одиграли  су  важну  улогу  италијански  походи  француских 
краљева,  који  су  довели  француско  друштво  у  додир  са  италијанском културом,  а 
такође и путовања европских књижевника и научника у Италију ради образовања. Тако 
чувени  немачки  хуманист  Еразмо  Ротердамски  много  дугује  Лоренцу  Вали  чији  је 
ученик био. Други велики немачки хуманист Урлих фон Хутен студирао је у Павији 
право не заборављајући у исто време на своје чисто хуманистичке интересе.

Проналазак  штампе  и  хуманистичка  просвећеност. Моћно  оруђе  нове 
буржоаске просвећености била је штампа, коју је пронашао Јохан Гутенберг у Мајнцу 
1440  г.  Још  пре  њега  у  циљу  умножавања  појединих  цртежа  и  мањих  текстова 
прибегавало  се  такозваној  ксилографији.  На  дрвеној  дасци  урезивана  су  рељефна 
слова или цртежи и том даском штампана је страница.

Оно основно у чему је Гутемберг усавршио штампу састојало се у томе што је 
место целих дасака увео покретна слова. Сем тога, он је почео да израђује слова не 
више дрвена, већ да их излива из метала. Најзад, он је пронашао штампарски строј. Та 
усавршења  раширила  су  се  огромном  брзином  по  читавој  Европи.  Свуда  ничу 
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типографије, које омогућују да се књига изда у стотинама, а понекад и у хиљадама 
примерака. Штампана књига, сем тога, била је знатно јевтинија од рукописне и тако је 
постала доступна широком кругу читалаца.

Хуманисти  су  брзо  узели  у  своје  руке  штампарије.  Млетачки  хуманист  Алдо 
Мануције оснива 1490 г. типографију, у којој се специјално штампају дела античких 
писаца, која су филолози претходно критички проверили. У XVI в. књиге те штампарије 
— »алдине« — јако се шире. Почела су да се штампају и дела самих хуманиста.

Сем штампања, период раног Ренесанса донео је и низ других проналазака и 
усавршења (у  ткачкој  производњи, часовничарству,  млинарству,  металургији  и сл.), 
који  су,  како  истиче  Енгелс  у  »Дијалектици  природе«,  одиграли  велику  улогу  у 
развитку  нове  науке.  »Може  се  рећи  —  пише  Енгелс  —  да  је  систематска 
експериментална наука у правом смислу постала могућа тек од тог времена.«131 Треба 
указати да се у то време појавила и географска карта, компас и друга усавршења у 
области  морепловства,  која  су  створила  неопходне  техничке  предуслове  за  велика 
географска открића.

Тако  је  већ  период  раног  Ренесанса  припремио  рушење  црквено-феудалног 
погледа  на  свет  и  сколастичке  псеудонауке.  Светлост  почиње  да  разбија 
средњовековни мрак. Ипак су најзначајнији успеси у том погледу постигнути тек за 
наредних један-два века. На тај период се углавном и односи сјајна карактеристика 
прегалаца Ренесанса коју даје Енгелс.132
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ХРОНОЛОШКА ТАБЛИЦА

Масним словима штампани су најважнији датуми,  курзивом — датуми које је 
такође препоручљиво запамтити; остали датуми, штампани обичним словима, унети су 
ради обавештења.

I в. пре н. 
е.

58—52 Ратови Јулија Цезара у Галији, Британији и Германији.

I в. н. е. 9 Пораз Вара у Теутобуршкој шуми.

Око 98 Тацитова »Германија«.

II в. 165—180 Рат с Маркоманима.

III в. 285 Угушивање устанка багауда у Галији.

IV в. 332 Константинов указ о везивању колона за земљу.

375 Најезда Хуна. Пораз источноготског племенског савеза 
и бекство Западних Гота преко Дунава.

378 (9 август) Битка код Једрена.

378—395 Цар Теодосије.

395 Подела Римског царства на западну и источну 
половину.

V в. 404—405 Упад Радагаиса у Италију.

406—407 Упад Вандала, Алана и Свева у Галију и Шпанију и 
напуштање Бритаије од стране римских легија.

408 Погубљење Стилихона. Прва Аларихова опсада Рима.

410 (24 авг.) Аларих осваја Рим.

419—711 Држава Западних Гота.

429—534 Држава Вандала у Африци.

443 Бургунди се насељавају у Сабаудији (Савоји).

451 Битка на Каталаунским Пољима (близу Троа).

455 јун Вандали заузимају и пустоше Рим.

476 Пад Римског царства на западу. Држава Одоакра у 
Италији.

481—511 Хлодовех.

486 Битка код Соасона. Франци освајају Сијатријеве 
поседе.

493—554 Држава Источних Гота у Италији.

496 Хлодовехови Франци примају хришћанство.

Крај V в. — почетак VI в. Салиски закон.
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507 Битка код Поатјеа. Франци освајају западноготски део 
Галије.

527—565 Цар Јустинијан I.

529—634 Јустинијанов Кодекс.

532 Устанак »Ника«.

533—534 Византија осваја вандалску државу.

534 Франци заузимају Бургундију.

535—554 Рат Византије са Источним Готима и пад источноготске 
државе.

568 Лангобарди освајају северни део Италије.

VII в. 610—641 Цар Ираклије.

614 Париски едикт Хлотара II.

622 (20 септ.) Бекство Мухамедово из Меке у Медину (хиџра).

623—658 Бохемски савез племена. Само.

630 Предаја Меке муслиманима.

632 Мухамедова смрт.

632—634 Калифа Абу-Бекр.

634—644 Калифа Омар. Освајање Сирије, Египта и Западног 
Ирана.

656—661 Калифа Алија.

661—750 Дамаски калифат Омејада.

661—679 Калифа Муавија.

679 Образовање Бугарске државе.

VIII в. 711—714 Арапско освајање Шпаније.

715—741 Карло Мартел.

717—741 Цар Лав III Исавријанац.

732 Победа Франака над Арабљанима код Поатјеа.

741—768 Пипин Мали.

741—775 Цар Константин V Копроним.

750—1258 Багдадски калифат Абасида.

751 Пипин Мали узима краљевску титулу.

754—775 Калифа Мансур.

755—756 Ратови Пипина Малог у Италији. Оснивање Папске 
области.

756 Одвајање Кордовског емирата.
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768—814 Карло Велики.

772—804 Ратови Карла Великог са Сасима.

774 Карло Велики осваја лангобардску Италију.

778 Рат Карла Великог у Шпанији. Битка у Ронсевалском 
Кланцу.

786—809 Калифа Харун-ал-Рашид.

IX в. 800 (25 дец.) Крунисање Карла Великог за цара.

814—840 Лудвиг Побожни.

815—837 Устанак Бебека у Азербејџану.

821—823 Устанак Томе Словена у Малој Азији.

841—842 Устанак »Стелинга« у Саксонији.

843 Верденски уговор. Подела каролиншког царства.

843 Обнова православља и поштовања икона у Византији.

852—888 Борис, бугарски владар.

867—1057 Македонска династија византиских царева.

869—883 Устанак Зинџа у Ираку.

871—900 Алфред Велики.

879 Уговор Алфреда с Гутрумом.

892—927 Бугарски цар Симеон.

Крај IX в. Појава Мађара у Панонији.

Крај IX в. Образовање чешке државе.

X в. 904—906 Пад Велике Моравске.

911 Образовање војводства Нормандије.

911 Крај каролиншке династије у Немачкој.

911 Уговор Олега са Византијом.

919—1024 Саксонска краљевска (доцније царска) династија у 
Немачкој.

919—936 Хенрих I Птичар.

929 Абдурахман III проглашава Калифат у Кордови.

936—973 Отон I.

941 Игоров уговор с Византијом.

955 (10 авг.) Отонова победа над Мађарима на Лешком Пољу.

962 (2 фебр.) Крунисање Отона I за цара Светог Римског царства.

963—969 Византиски цар Нићифор Фока.

967—971 Свјатослављеви ратни походи у Бугарској и против 
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Византије.

969 Образовање Фатимидског калифата у Египту.

969—976 Јован Цимискије, византиски цар.

976—1025 Василије II Бугароубица, византиски цар.

983 Устанак Полапских Словена.

987 Крај каролиншке династије у Француској.

987—1328 Капети.

987—996 Иг Капе.

988 Примање хришћанства у Русији.

992—1025 Болеслав I Храбри, пољски краљ.

997—1038 Стеван, први краљ Мађарске. Покрштавање Мађарске.

XI в. 1017—1035 Кнут Велики, краљ Енглеске, Данске и Норвешке.

1018 Пад Првог бугарског царства.

1024—1125 Франконска (салиска) династија у Немачкој.

1029 Присаједињење Моравске Чешкој.

1032 Укључење Бургундије у састав царства.

1039—1056 Цар Хенрих III Црни.

1042—1066 Едвард Исповедник.

1054 Коначна подела хришћанске цркве на католичку и 
православну.

1055 Селџучко освајање Багдада.

1056—1106 Цар Хенрих IV.

1066 (14 окт.) Битка код Хастингса. Нормандиско освајање Енглеске.

1066—1154 Нормандиска династија у Енглеској.

1066—1087 Виљем I Освајач.

1071 (август) Победа Селџука над Византијом код Манцикерта.

1073—1085 Папа Гргур VII (Хилдебранд).

1074 Сељачки устанак у Саксонији.

1076 (јануар) Вормски сабор.

1076 (октобар) Трибурски Сабор.

1077 (25—29 
јан.)

Сусрет у Каноси.

1077 Оснивање комуне у Камбреу.

1079—1142 Абелар.

1081—1118 Алексије I Комнин.
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1085 (25 мај) Кастиља осваја Толедо.

1086 »Књига страшног суда«.

1095 Сабор у Клермону.

1096—1270 Крсташки ратови.

1096—1099 Први крсташки рат.

XII в. 1100—1135 Хенрих I енглески.

1108—1137 Луј VI Дебели.

1122 (23 септ.) Вормски конкордат.

1130 Уједињење јужноиталијанских норманских држава у 
Краљевину Обеју Сицилија.

1135—1154 Феудалне међусобице у Енглеској. Борба Стевана и 
Матилде.

1137—1180 Луј VII.

1138—1254 Династија Хоенштауфоваца на царском престолу.

1139 Оснивање Португалске краљевине.

1144 (децембар) Пад Едесе.

1147—1149 Други крсташки рат.

1152—1190 Фридрих I Барбароса.

1154—1399 Анжујска династија (Плантагенети) на енглеском 
престолу.

1154—1189 Хенрих II енглески.

1155 (18 јуни) Погубљење Арнолда из Бреше.

1157—1182 Валдемар I дански.

1158 (новембар) Сабор у Ронкаљи.

1162 Порушење Милана.

1164 Кларендонске конституције.

1167 Образовање Ломбардиске лиге.

1170 (29 децем.) Убиство Томе Бекета.

1176 (29 мај) Битка код Лењана.

1180—1223 Филип II Август.

1183 Мир у Констанци.

1184 Победа устанка биркенбејнера у Норвешкој.

1186 Обнова бугарске независности (Друго бугарско 
царство).

1187 (3 октобар) Саладин осваја Јерусалим.
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1189—1199 Ричард I Лавово Срце.

1189—1196 Трећи крсташки рат.

1190—1197 Цар Хенрих VI.

1194—1266 Династија Хоенштауфоваца у Краљевини Обеју 
Сицилија.

1198—1216 Папа Иноћентије III.

1199—1216 Јован Без Земље.

XIII в. 1201 Оснивање Риге.

1202—1204 Валдемар II дански.

1202—1204 Четврти крсташки рат.

1204 (12 април) Крсташи освајају и пљачкају Цариград.

1204—1261 Латинско царство.

1204—1206 Филип II Август присаједињује Нормандију, Мец, Анжу, 
Турен и део Поату земљама француске круне.

1205 Победа бугарског цара Калојана над крсташима.

1209 Оснивање Фрањевачког реда.

1209—1216 Албижански ратови.

1212 (16 јул) Победа уједињених снага Кастиље, Арагона, 
Португалије и Наваре над Маврима код Лас Навас де 
Толоса.

1212—1250 Фридрих II Хоенштауфовац.

1212 Фридрих II издаје привилегију чешким краљевима 
(Fridericiana).

1213 Јован Без Земље признаје вазалну зависност од папе.

1214 (2 јул) Француска победа над Енглезима код Ларош-о-Муана.

1214 (27 јул) Победа Филипа II Августа над царем Отоном IV код 
Бувина.

1214—1294 Роџер Бекон.

1215 (15 јун) Велика повеља слобода.

1216—1272 Хенрих III енглески.

1216 Оснивање Доминиканског реда.

1217—1221 Пети крсташки рат.

1222 »Златна була« мађарског краља Андрије II.

1225—1274 Тома Аквински.

1226—1270 Луј IX Свети.

1228—1229 Крсташки поход Фридриха II (Шести крсташки рат).
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1229 Присаједињење Лангедока земљама француске круне.

1231 Тевтонски ред у Пруској.

1231 »Конституција Сицилиске краљевине«.

1235 Мертонски статут о ограђивањима.

1236 Кастиља осваја Кордову.

1237 Уједињење Тевтонског реда и реда Мачоносаца.

1240 (15 јул) На челу са кнезом Александром Новгорођани односе 
победу над Швеђанима на Неви.

1241 Поход Батуа у Западну Европу.

1242 (5 април) »Ледено побојиште«. Победа Александра Невског над 
тевтонским ритерима на леду Чудског Језера.

1243—1254 Папа Инаћентије IV.

1248—1254 Седми крсташки рат.

1253—1278 Пшемисл II чешки.

1254—1273 Међувлашће у царству.

1258 Оксфордске провизије.

1258 Монголи освајају Багдад.

1261 Обнова Византиског царства.

1264 (14 мај) Победа Симона Монфора над краљевским трупама код 
Луиса.

1265 Почетак енглеског парламента.

1265 (4 август) Пораз и смрт Монфора код Ивзема.

1265—1321 Данте.

1266 (26 фебр.) Битка код Беневента. Карло Анжујски осваја јужну 
Италију.

1266—1442 Анжујска династија у јужној Италији.

1268 (23 август) Битка код Таљакоца и погибија последњег 
Хоенштауфовца.

1270 Осми крсташки рат.

1272—1307 Едвард I.

1273—1291 Рудолф I Хабзбурговац.

1273 Настанак Месте у Кастиљи.

1276—1278 Уништење чешко-аустриске државе Пшемисла II. 
Заузимање Аустрије, Штајерске, Корушке и Крањске од 
стране Рудолфа I Хабзбурговца.

1277—1447 Тиранија Висконтија у Милану.
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1279 Статут Едварда I »о мртвој руци«.

1282 (30 март) »Сицилиско вечерње«.

1282 Енглеско освајање Велса.

1282 Увођење народне скупштине у Данској (Danehof).

1285—1314 Филип IV Лепи.

1285 Вестминстерски статут о ограђивању.

1291 Пад Акре. Губитак последњих крсташких поседа на 
Истоку.

1291 Почетак Швајцарског савеза.

1293 »Наредбе правде« у Фиренци.

1294—1303 Папа Бонифације VIII.

1296 Победа Ђенове над Венецијом код Корчуле.

1297 Статут Едварда I »О недозвољавању пореза«.

XIV в. 1302 Протеривање Дантеа из Фиренце.

1302 Присаједињење Сицилије Арагону.

1302 (8 април) Први сазив Државних сталежа у Француској.

1302 (18 мај) »Бришко јутрење«.

1302 (11 јул) Победа еснафске војске фландриских градова над 
француским ритерима код Куртреа (»битка мамуза«),

1303 Трговачка повеља Едварда I.

1303—1307 Устанак Долчина у Ломбардији.

1304—1374 Петрарка.

1307—1312 Уништење Темпларског реда.

1308—1378 »Авињонско ропство« папа.

1310—1437 Династија Луксембурговаца у Чешкој.

1310—1382 Анжујска династија у Мађарској.

1310—1313 Поход цара Хенриха VII у Италију.

1313—1375 Бокачо.

1315 (15 новем.) Победа Швајцараца над војском Хабзбурговаца код 
Моргартена. Почетак независности Швајцарског савеза.

1315 Ордонанса Луја X о откупу сељака.

1323—1328 Устанак сељака и фландриских градова.

1324 Присаједињење Сардиније Арагону.

1326 Освајање Брусе од стране Турака.

1327—1377 Едвард III.
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1328—1589 Династија Валоа у Француској.

1328 Пораз усталих фландриских грађана код Касела.

1330 Победа Срба над Бугарима код Велбужда.

1331—1355 Српски цар Стефан Душан.

1333—1370 Казимир III пољски.

1337—1453 Стогодишњи рат између Енглеске и Француске.

1340 (24 јун) Победа енглеске флоте код Слеиса (Еклиза).

1340—1375 Валдемар IV Атердаг, дански краљ.

1343 Присаједињење Дофинеје Француској.

1346—1378 Цар Карло IV.

1346 (25 август) Победа Енглеза код Кресија.

1347 (4 август) Освајање Калеа од стране Енглеза.

1347 и 1354 Римска република.

1348 Оснивање Прашког универзитета.

1348—1350 »Црна смрт« у Европи.

1349—1361 »Радничко законодавство« Едварда III.

1349 Законик Стефана Душана.

1356 »Златна була« Карла IV.

1356 Почетак турског освајања у Европи.

1356 (19 септ.) Победа Енглеза код Поатјеа.

1356—1358 Париски устанак под воћством Етјена Марсела.

1358 (мај—јун) Жакерија.

1359—1389 Турски султан Мурат I.

1360 (8 мај) Мир између Енглеске и Француске у Бретињију.

1360 Освајање Једрена од стране Турака.

1363 Отцепљење Бургундије од домена француске круне.

1364—1380 Карло V Француски.

1367—1370 Рат Ханзе с Данском. Штралзундски мир.

1369 Први енглески »Навигациони акт«.

1374 Кошичка привилегија пољског краља Лудвига (Лајоша).

1377—1399 Ричард II.

1378 (јул—авг.) Устанак чомпа у Фиренци.

1378—1417 »Велики расцеп« (Схизма) у католичкој цркви.

1380 Победа Венеције над Ђеновом код Киође.
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1381 (мај—јун) Устанак Вата Тејлора.

1382 Устанак »буздована« у Паризу.

1385—1386 Склапање уније између Пољске и Литваније.

1386—1572 Династија Јагелонаца у Пољској.

1389 (28 јун) Битка на Косовом Пољу.

1396 (28 септ.) Победа Турака над крсташима код Никопоља.

1397 Калмарска унија Данске, Норвешке и Шведске.

1399—1461 Ланкастерска династија у Енглеској.

1399—1413 Хенрих IV енглески.

XV в. 1402 (20 јун) Пораз Бајазида I од Тимура код Ангоре.

1410 (15 јул) Уништење Тевтонског реда од стране уједињених снага 
Пољака, Литванаца и Руса код Гринвалда (Таненберга).

1411—1437 Цар Сигисмунд.

1413 Устанак Кабоша у Паризу.

1413—1422 Хенрик V Енглески. Обнова рата с Француском.

1414—1418 Сабор у Костанци.

1415 (6 јул) Спаљивање Јана Хуса.

1415 (25 октобар) Победа Енглеза над Французима код Азенкура.

1419—1434 Хуситски ратови.

1422—1461 Карло VII Француски,

1428—1429 Опсада Орлеана од стране Енглеза. Јованка Орлеанка.

1431 (30 мај) Погубљење Јованке Орлеанке.

1431—1447 Сабор у Базелу.

1433 (30 новем.) Прашки компактати.

1434 (30 мај) Пораз Таборита код Липана.

1434 Завођење тираније Медичија у Фиренци.

1434—1436 Сељачки устанак под воћством Енгелбректа 
Енгелбректсона у Шведској.

1439 (6 јул) Фирентинска унија католичке и грчкоправославне 
цркве.

1442 Освајање Напуља од стране Арагона.

1444 (10 новем.) Уништење крсташа од стране Турака код Варне.

1447—1492 Казимир IV Јагелонац.

1450 Устанак Џека Кеда.

1450 Завођење тираније Сфорца у Милану.
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Око 1450 Јохан Гутенберг проналази штампу.

1451—1481 Турски Султан Мехмед II.

1453 (29 мај) Освајање Цариграда од стране Турака. Пад Византиског 
царства.

1454 Њешавски статути Казимира IV Јагелонца.

1455—1485 Рат Црвене и Беле руже.

1458—1490 Мађарски краљ Матија Корвин.

1461—1483 Луј XI.

1461 Освајање Трапезунта од стране Турака.

1461—1483 Едвард IV.

1461—1485 Јоршка династија у Енглеској.

1462—1472 Сељачки устанци у Каталонији и на Балеарским 
Острвима.

1466 Торунски мир. Тевтоноски ред у вазалној зависности 
од Пољске.

1469—1492 Лоренцо Медичи Величанствени.

1470—1503 Рагенство Стена Стуре у Шведској.

1477 (5 јануар) Пораз и погибија Карла Смелог код Нансија. Подела 
бургундских земаља између Француске и 
Хабзбурговаца.

1479 Уједињење Арагона и Кастиље под влашћу Фердинанда 
и Изабеле.

1480 Оснивање »свете хермандаде« кастиљских градова.

1480 Увођење инквизиције у Шпанији.

1483—1485 Ричард III.

1483—1498 Карло VIII Француски.

1484 Државни сталежи у Туру.

1484—1486 Сељачки устанак у Каталонији. Укидање »рђавих 
обичаја«.

1485 (22 август) Победа Хенриха Тјудора над Ричардом III код Босворта.

1485—1603 Династија Тјудора у Енглеској.

1485—1509 Хенрих VII Тјудор.

1492 Освајање Гренаде од стране Шпаније. Крај 
реконквисте.
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