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Други разред гимназије друштвено-језички смер  
 

Германске сеобе, продори Хуна и Авара у Европу- рушење античког света 

Велика епидемија куге – 6. и 7. век 

Варварске најезде и настанак германских краљевина 

Gefolge (comitatus) – основна политичка установа Германа (ратничка дружина коју су чинили вођа тј. краљ и његови ратници). 

Порекло Германа – Бог Водан 

Принцип  сениората  

Статус федерата (савезника) даје римски цар појединим племенима уступајући им пограничне територије како би штитили царство од других  

варвара 

 

 

Хуни = ''непобедиви ђаволи'' 

Хунски савез 

Атила ''бич божји'' (434-453) 

Хунска држава – од јужних руских степа до Рајне на западу. 

451. Битка на Каталунским пољима- пресудна битка између Хуна и Рима- пораз Хуна                  Повлачење Хуна и распад Хунског савеза након 

Атилине смрти 

 

Готи ( са југа Скандинавије) 

 

Остроготи Визиготи 

Насељавају области Паноније, источни Балкан и крајем 5. века 

одлазе у Италију где стварају цартво које је покорио Јустинијан 

555. год.  

410. Освајају Рим а потом прелазе у Галију 

Оснивају своју краљевину у Шпанији (траје до 711. год. када су је 

освојили Арабљани). 

 

Остали Германи: 

Вандали Бургунди Франци Гепиди 
 

Порекло-средња Одра 

Основали краљевину у северној 

Африци (до Јустинијановог 

освајања 534.год) 

 
Порекло – област реке Висле 

Основали краљевину на југу 

Француске око Лиона (534. год. пада 

под власт Франака) 

 

У почетку насељени у области Рајне, потом као римски 

федерати шире се до Соме, реке Лоаре, Аквинтије (6.век) , 

и припајају својој држави Бургундију. 

 

 

Савез Франака и папства = рађање средњовековне Европе 

375. Почетак велике сеобе народа – Продор Хуна кроз ''врата народа'' између планине Урал и Каспијског мора. 
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 Свети Августин (354- 430)  

 Владар  Острогота краљ Теодорих (крај 5. и почетак 6. века) – стапање водећих слојева два друштва 

 

 

 -Последњи успешан отпор античког света – ратови источноримског цара Јустинијана (527- 565) и његов покушај обнове  

  

 

Corpus iuris civilis (кодификација римског права) 

 

Хришћанство у раном средњем веку 

 

Измењено друштво = нова идеологија пронађена у крилу Хришћанства  

Монашки покрет- одговор на искушења времена (зачет је у пустињама Египта и у Палестини) постаје популаран на Западу. 

 

На Истоку аскетизам прелази у киновијске заједнице ( Василије Велики, отац православног монаштва)  

Црквена организација 

ПРАВОСЛАВНИ ИСТОК КАТОЛИЧКИ ЗАПАД 

Парохија на челу са свештеником- најмања црквена јединица 

Епископија (епископ) Бискупија (бискуп) 

Архиепископија ( архиепископ) Надбискупија (надбискуп) 

Патријаршија (патријарх) 

4 патријаршије: Цариград, Јерусалим, 

Антиохија, Алексадрија 

Папа- епископ града Рима – ''недостојни 

наследник Св. Петра''  

 На челу манастира- Игуман Опат 

 

- Све јаче везивање царева за Хришћанство 

- Формулисање догме хришћанске цркве – ВАСЕЉЕНСКИ САБОРИ 

- Први васељенски сабор сазива цар Константин Велики 325. у Никеји- осуђено аријанство. 

 

Св. Бенедикт из Нурсије- отац западног монаштва 

529. – оснива манастир Монте Касино 

- како би устројио прави начин живота у манастиру написао је Правило (типик)- ''ora et labora'' , ''моли се и ради'' 

- Папа Гргур I Велики (590- 604) – подржава делатност мисионара (мисија 40 бенедиктанских калуђера у Британији) 

Принчеви патрони- аристократи који су заштитници и покровитељи цркве. 

VIII век – Иконоборачки покрет ( циљ је да цареви у борби проти култа икона  својој царској власти додају и првосвештеничка својства) 



 

3 

 

- Најзначајнији противник иконоборства Јован Дамаскин (замонашио се у манастиру Св. Саве у Јерусалиму) 

IX век- Каролиншка обнова-  

 

X век- Клинијевска реформа- неопходна обнова монашке дисциплине и оданости црквеним начелима. 

- Реформа је почела у манастиру Клини у Бургундији- створен је аристократски клинијевски монашки ред. 

 Велики раскол цркава 1054. године  

- Грчко противљење римокатоличкој измени Символа вере (filioque) 

Остали разлози: врста хлеба за причешће, свештеничко ношење браде на Истоку, свештенички целибат. 

  ФРАНАЧКА ДРЖАВА 

 

Оснивач- Хлодовех или Кловис 481- 511. (покрштени Франци и стварање династије Меровинга тј. ''светих'' , ''дугокосих'' краљева. 

Временом власт прелази у руке мајордома- управитеља дворова бираних из будуће династије Каролинга.  

Гргур Турски (6. век)- историчар и епископ града Тура. Главни историјски извор за рану Епоху Меровинга. 

 

Ислам- оснивач Мухамед 

622. Мухамед прелази из Меке у Медину (Хиџра)- почетак нове ере 

Каба- свето исламско место 

VII век- Арабљани владају: Арабијским полуострвом, Сиријом, Палестином, Персијом и Египтом. 

711. Арабљани освајају визиготску Шпанију. 

Надирање ислама зауставља Карло Мартел у бици код Поатјеа 732. године. Ова победа учврстила је моћ и превласт Карлове породице. 

 

-Карло Мартел (''чекић'')- оснивач франачке династије Каролинга 

-Његов син Пипин Мали (741-768.) крунише се за краља 751. године и помаже у оснивању папске државе 756. године. (савез државе и цркве) 

- Карло Велики (768- 814) – ВРХУНАЦ ФРАНАЧКЕ ДРЖАВЕ 

 

 

- Ујединио је читав простор латинског хришћанства 

- 800. године папа Лав III га крунише за цара у Риму 

- Ахен постаје престоница (државни, културни и образовни центар) 

- Карлова дворска капела је изграђена по узору на равенску цркву Сан Витале 

- У управи државом краљу помажу грофови и епископи 

843. год. ФРАНАЧКО ЦАРСТВО ЈЕ ВЕРДЕНСКИМ СПОРАЗУМОМ ПОДЕЉЕНО НА ТРИ ДЕЛА: 

-Западна Франачка( Француска) – Карло Ћелави 

-Источна Франачка( Немачка) – Лудвиг Побожни 

- Средишња област (Италија)- Лотар 
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Настанак феудалног друштва 

 

Друштво средњег века названо је ФЕУДАЛНО (по феуду- земљишном поседу који сениор даје свом вазалу). Успостављање система веза 

зависности човека од човека после битк код Поатјеа. 

Beneficium (доброчинство), касније феуд којим владар награђује племића. 

''заклетва верности'' којом неко постаје вазал праћена је симболичним церемонијалом који је називан ИНВЕСТИТУРА. 

Подела друштва 
Властела 

Крупна (велможе) 

Ситна (витезови) 

Зависни сељаци (кметови) 

 

 

Обавезе вазала према сениору: 

-савет и помоћ  

Обавезе кметова- Феудалне ренте: 

1. натурална (1/10 се даје цркви а 1/9 властелину) 

2. радна (два дана у недељи) 

3. новчана 

ВИЗАНТИЈА (VII- XII век) 
Основу државе чине: римско државно уређење,грчка култура и хришћанска вера 

-Криза царства после Јустинијана (крај 7. – почетак 8. века) 

- Цар Ираклије (610- 641.)- полет царства 

Напад Авара и Словена на Балканско полуострво и надирање Персијанаца са истока. 

626. АВАРО – СЛОВЕНСКА ОПСАДА ЦАРИГРАДА 

- Коначан обрачун цара Ираклија са Персијом  после битке код Ниниве 627. год. 

- Сукоб са Словенима решен је дозволом цара да се Срби и Хрвати населе на Балканском полуострву. 

ОСНИВАЊЕ ТЕМА (војно-административних јединица на челу са стратегом), реформа државе и војске 

- Крај 9. века – доба цветања Византијског царства.  

- Оснивање високе школе у Цариграду 

- Фотије- највећи учитељ и научник, одиграо је кључну улогу као патријарх и државник у време цара Василија I. 

ВАСИЛИЈЕ I (867-886) – оснивач македонске династије 

X век- суочавање Византије са бугарским царством и царем Симеоном 893- 927. (његова царска титула важила је само за бугарске земље) који 

постаје господар читавог Балканског полуострва и грчких земаља (до Коринта). 

 864-  покрштавање Бугара 

989- покрштавање Руса 

787.- VII Васељенски сабор 



 

5 

 

843.- победа ''култа икона''  

 ВРХУНАЦ ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА-  

ВАСИЛИЈЕ II БУГАРОУБИЦА  (976-1025) 

        -Угушио Самуилов устанак у Макдонији 

        - Назив ''Бугароубица'' добио је након пораза Самуилове војске у бици на Беласици 1014. године. 

        - Његово царство се простирало од јерменских планина до Јадрана и од Еуфрата до Дунава. 

 

Живот и култура у раном средњем веку 

 
11. век- удаљавање западноевропске и византијске културе. 

- Застој у развоју писмености, образовања, науке и културе у раном средњем веку. 

-Свештеници и мисионари су ширили писменост међу народима 

- Карло Велики- културни препород у Франачкој- каролиншка ренесанса 

-Најученији људи радили су на двору Карла Великог (Павле Ђакон, Алкуин из Јорка, Ајхард, Петар из Пизе и др.) 

- У Европи се од 1000. године проширио нови стил- романика (катедрале у Вормсу, Овиједу или Шпајеру) 

- У музици је папа Гргур I Велики реформисао црквено појање- Грегоријански корал 

- ''седам слободних вештина'' (граматика, реторика, дијалектика, геометрија, математика, астрономија и музика). Нарочита пажња је посвећена 

теологији. 

-Сенатор Косиодор- основао манастир Виваријум (преписивачка школа) 

-Свети Колубман, учени ирски монах, оснива важне центре писмености: манастире Ликсеј и Бобио а његов ученик оснива манастир Сен Гал.  

- Света Софија у Цариграду- симбол мегалополиса- највећег града средњевековног света. 

ЧИТАВА КУЛТУРА РАНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА = МОНАШКА КУЛТУРА 

Продори Викинга и Мађара и рађање Светог римског царства немачког народа 

 
IX  и X век- Сеобе Нормана и Мађара – КРАЈ ВЕЛИКЕ СЕОБЕ  

Напади Нормана пореклом из Скандинавије са истока, запада и југа 

Дракар- викингшки брод  

- Варјази крећу на исток а једно њихово племе Рус ствара насеобину у Новогороду (касније стижу до Кијева) 

Ступање у савез са словенски становништвом  настаје снажна држава која добија име по племеу Рус а град Кијев постаје њена 

престоница. 

 

- Други део Нормана креће на запад- пустоше области Енглеске, Француске, до обале Шпаније, потом преко Гибралтара до Марока и 

Балеара. 

Наследници Карла Великог уступају део територије викингшком вођи Ролону- то је област Нормандијског војводства  које је добило име по 

новим господарима.  
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Битка код Хестингса 1066. године између Виљема Освајача и англосаксонског краља Харолда 

 

- Роберт Гвискард (средина 11. века) папски вазал и војвода Апулије и Калабрије, побеђује и протерује Сарацене са Сицилије. 

Стварање Норманске краљевине на Сицилији и у јужној Италији 

Врхунац: краљ Рожер II (12. век) 

 
 

 

 

 

 

 

 

МАЂАРИ (Угри)  
X век – под вођством Арпада долазе у Панонију 

955. битка на Леховом пољу код Аугзбурга – пораз од немачког владара Отона I 

Образовање државе Угара у Панонији: Стефан I Свети (997- 1039) 

- Оснивач династије Арпада 

                                                - краљ од 1000. године, ујединио земљу, христијанизација Мађара 

 Борба за првенство у средњевековном свету (сукоб цара и папе) – БОРБА ЗА ИНВЕСТИТУРУ 

 Папа Гргур VII Хилдебранд                            цар Хајнрих IV  

1073. год. папа Гргур објављује свој програм (Dictatus papae) –истиче да је папа сениор свих владара 

28. Јануара 1077. у замку Каноса кулминирао је сукоб папе и цара- Цар изопштен из цркве тражи папин опроштај 

- Споразум је постигнут Бромским конкордатом из 1122. . 

 СЛОВЕНИ 
 

-Прапостојбина: Закарпатје, у око река: ЛАБЕ, ОДРЕ, ВИСЛЕ, ДЊЕСТРА, ПРИПЈАТА и БУГА. Балтичко море је граница на северу. 

-О њиховом животу сазнајемо на основу археолошких истраживања. 

-ВРЕМЕ СЕОБА: II-VII. век 

- УЗРОЦИ СЕОБЕ: 

 Истрошена земља 

 Продор Хуна кроз ,,врата народа“ (375. год.) 

 Пораст броја становништа 

-Насељавају област између Источних Алпа (стижу чак и до Беча и Дунава у Аустрији), Јадранског мора, Добруџе и Црног мора. 

- германизације Словена у Аустрији и око Беча 

-Саксонија, Франконија, Швапска и Баварска- главне историјске области немачког краљевства 

-После изумирања Карлове Лозе за краља је изабран Хајнрих Птичар (родоначелник саксонске 

династије) 

- ОТОН I ВЕЛИКИ (936-973) 

    држи у потчињености папу, 

    962. постаје цар – НАСТАЈЕ СВЕТО РИМСКО ЦАРСТВО НЕМАЧКЕ НАРОДНОСТИ 



 

7 

 

-Цар Јустинијан (527-565) брани царство изградњом зидина (ЛИМЕСА) зато што Анти и Словени често нападају. Одбрана неуспешна. 

-Ширење Словена на запад, у Фурланску шуму (данашња Италија) спречавају Лангобарди 

-До 7. века се задржавају на Дунаву, међутим у 7. веку цар Ираклије (610-641) дозвољава им да се доселе на Балканско полуострво. 

СЛОВЕНИ 

ЗАПАДНИ СЛОВЕНИ ЈУЖНИ СЛОВЕНИ ИСТОЧНИ СЛОВЕНИ 

Чеси 

Пољаци 

Словаци 

Лужички Срби 

Полапски Словени 

Срби 

Хрвати 

Словенци 

Бугари (словенизиран народ) 

Током XX века као народи формирали су се: 

Црногорци 

Бошњаци 

Македонци 

Муслимани 

Руси 

Белоруси 

Украјинци 

-У својим нападима на Византију, Словени стижу и до Драча, Термопила, Тракије, Егејског мора и Цариграда.   

-Не освајају градове у приморју: Цариград, Солун, Драч, Скадар, Трогир и Задар. 

-АВАРИ И СЛОВЕНИ ФОРМИРАЈУ САВЕЗ. 

567. Аварско-словенски савез уништава државу Гепида. 

582. Заузимају Сирмијум. 

626.  ОПСАДА ЦАРИГРАДА- неуспешна- Словени се искључују из савеза. 

 Срби и Хрвати носе име из прапостојбине, а неки добијају име по географским појмовима.(Тимочани, Струмљани, Дукљани, Неретљани) 

*Бугари су хунско-оногурско племе, током 7. века насељавају Б.П.  убрзо бивају словенизирани, али задржавају име из прапостојбине.  

 

Староседеоци: Ромеји (Грци), поромањени Илири, Трачани, Келти----- ВЛАСИ 

*Арбанаси- романизовани Илири 

-О Словенима пишу: 

Херодот-5. век п.н.е. написао Историју 

Псеудо-Цезарије (почетак 5. века; спис познат као Питања и одговори), 

Корнелије ТАЦИТ и ПЛИНИЈЕ СТАРИЈИ- називају Словене ВЕНЕДИМА или ВЕНЕТИМА. 

ПТОЛОМЕЈ-  у 2. веку н.е. планински венац Карпата назива ВЕНДСКИМ ПЛАНИНАМА. 

ПРОКОПИЈЕ ИЗ ЦЕЗАРЕЈЕ (СРЕДИНЕ 6. ВЕКА Спис о ратовима), 

ПСЕУДО-МАРКВИНИЈЕ (крај 6.-почетак 7. века Како треба поступати са Словенима, Антима и сличнима), 

КОНСТАНТИН  VII  ПОРФИРОГЕНИТ ( Спис о народима из 10. века) 

 

Византијски писци разликују 2 групе Словена.  
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 само Словени (језгро Јужних Словена)-обале доњег Дунава и северно од реке Прут. 

 Анти (Источни Словени)- између река Дњепар и Дњестар 

Неки живе у полигамији. 

 

Словенска војска је углавном пешадијска. Кад иду у напад дижу велику буку да уплаше непријатеље. Користе отровне стреле. 

-Пагани док нису примили хришћанство. 

БОЖАНСТВА 

ПЕРУН- БОГ ГРОМА И МУЊЕ (врховни бог код Јужних Словена) 

ДАЖБОЈ (ДАЈБОГ)- БОГ ДОЊЕГ СВЕТА, СТОКЕ И ВУКОВА, СУНЦА, (врховни 

код СРБА) 

 

СВАРОГ- створитељ неба, светлости 

СВЕТОВИД- све види и све зна 

СТРИБОГ- бог речних токова, воде и ваздуха 

ТРИГЛАВ-  влада плодовима земље 

ВЕСНА (ДЕВАНА)- богиња пролећа; ЛАДА-лета и љубави; МОРАНА-зиме и смрти 

ВОЛОС-бог плодности, подземног света, животиња, БОГ-РАТНИК 

МОКОШ- зло божанство- симбол свих човекових страсти 

РУСАЛКЕ –зла женска митска бића од утопљених младих жена и девојака 

ВИЛЕ- нижа божанска бића  

СВИ ОБРЕДИ СЕ ВРШЕ У ПРИРОДИ. 

     ПОКРШТАВАЊЕ 

 верска димензија 

 наметање политичких и културних утицаја 
КАТОЛИЧКИ ЗАПАД (РИМ) И ПРАВОСЛАВНИ ИСТОК (ВИЗАНТИЈА). 

-Христијанизација се није вршила истовремено за све Словене, јер су они населили велику територију.  

-Прво се покрштавају владари, а после становништво. 

-САМОВ САВЕЗ (623-658)- Словени из источних Алпа (Чешка и Словачка) 

Савез се распада после његове смрти. 

ВЕЛИКОМОРАВСКА МИСИЈА ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА ОД 863-869 

-Великоморавски кнез Растислав позива Византијске мисионаре (Ћирила и Методија) да би се одупрео латинском богослужењу франачке 

цркве. 

-Солунска браћа Константин (Ћирило) и Методије знају словенски језик.  

Преводе основне богослужбене књиге. 
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-863. почетак мисије.  

- ГЛАГОЉИЦА-прво словенско писмо; осмислио га је Константин (Ћирило)  

-Крај мисије-Константинова смрт 869. године. Умире у Риму. 

-Методије наставља мисију у Доњој Панонији, која је улазила у састав његове епископије. Подршка кнеза Коцеља. Неуспех због доласка 

Мађара. 

-Њихов посао настављају Климент и Наум (њихови најбољи ученици) на Балкану (Бугарска и Македонија). 

-Центар мисионарства ОХРИД.  Климент је оставио 3.500 ученика. 

-Стварају ново писмо ЋИРИЛИЦУ (преуређени грчки алфабет). 

-Покрштавање Словена на Јадрану врше током 9. века мисионари из Рима на латинском језику. 

-Папе су против тога да се покрштавање врши на „варварском“ језику, јер су тиме губиле утицај. 

-Свештаници који су приповедали на народном језику названи су ГЛАГОЉАШИМА. 

-Свештаници који су приповедали на латинском ЛАТИНАШИ. 

-Под притиском папе за време краља Томислава (925) глагољашки покрет се гаси на простору Далмације. Један век касније, словенски језик је 

потпуно забрањен за богослужење у Хрватској. 

-Најстарији споменици словенске писмености нису сачувани. 

-Први сачувани потичу из 10. и 11. века. Писани су на пергаменту или су клесани у камену. 

-Рукописи су углавном богослужбене књиге и списи: проповеди, јеванђеља, псалтира и молитвеника. 

-Наша најпознатија дела: 

МИРОСЛАВЉЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ (12. век) на ћирилици за кнеза Мирослава.  

Од 2006. под заштитом Унеска. Украшено је иницијалима, Вињетама и минијатурама. 

  

Појмови: 

-екумена (насељени део света) 

-епископија (црквена управна јединица под управом епископа) 

-епархија (територијални округ у црквеној организацији) 

ЕПАРХИЈА=ЕПИСКОПИЈА под управом ЕПИСКОПА (ВЛАДИКЕ) 

-псалтир (богослужбена књига, збирка псалама-религиозних песама) 

-иницијал (велико почетно украсно слово неког рукописа) 

-вињета (цртеж, украс) 

-минијатура (слика у рукописним књигама) 

 

 

СТВАРАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ДРЖАВА НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРВУ 

 

-Најважније податке нам даје Константин VII Порфирогенит (913-959) 

СКЛАВИНИЈЕ(Византијски израз)- државотворне области Срба на Балкансом полуострву 
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Прве српске државе: 

ПАГАНИЈА- област између Цетине и Неретве 

ЗАХУМЉЕ-област између река Неретве и Дубровника 

ТРАВУНИЈА- област између Дубровника и Боке Которске 

ДУЛЉА- област између Боке Которске и ушћа реке Бојане 

СРБИЈА(РАШКА)-  планински предели између Лима, Ибра, Западне Мораве и горњег тока Босне 

БОСНА- средњи ток реке Босне 

СОЛИ- око Тузле 

 

Хрватска држава остварује своју пуну моћ за време краља Томислава. 

9. ВЕК – ПРВА СРПСКА ДРЖАВА-КНЕЗ ВЛАСТИМИР 

Прва династија Властимировићи. 

За време Властимира, Србија припаја Травунију. 

Прва хришћанска имена су забележена у 9. веку-Петар и Стефан. 

У 10. веку Србија се проширује своју власт на Паганију. 

 

Часлав-праунук кнеза Властимира. Рођен и одрастао у Бугарској.После Симеонове смрти бежи из Бугарске у Србију(927) . Приклања се 

Византији. Савременик Константина VII Порфирогенита. 

За време његове владавине Србија се простире од реке Цетине на западу до области Рашке на истоку. За време његове владавине долази 

до најезде Мађара.  

950. године- умире на реци Сави. 

 

9. век- христинизација Бугара за време кнеза Бориса.  

Симеон( 893-927)- најзначајнији Бугарски владар. 

896. година- битка код Бугарофигона. Бугарска наноси пораз Византији. Византија има обавезу да плаћа годишњи данак. 

917. година- битка код Анхијала код Црног мора. Симеон односи победу и проширује своју држву.  

924. године- склопљен мир 

-Симеон  осваја Балканско полуострво, неосвојена остаје само Хрватска. 

У сукобу са Томиславом бива поражен.  

-Петар(Симеонов син), мирољубив, без сукоба са Византијом. После његове смрти Бугарска пада под власт Кијевске Русије.  

-ПРВО БУГАРСКО ЦАРСТВО ПАДА 971. ГОДНЕ, када је византијски цар освојио Силистрију на Дунаву.  

-САМУИЛОВО ЦАРСТВО 

-976. устанак у Бугарској(Охрид и Преспа). Вођство преузима Самуило. 

Осваја: читаву област Македоније, делове Грчке све до Пелопонеза, Албаније, Босне, Далмације, Дукље, Србије и Бугарске све до Дунава.  

-Успоставља патријаршију у Охриду, а себе проглашава за цара. 

- Центар његове државе-ПРЕСПА И ОХРИД 
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-1014. година битка на Беласици. Самуило губи. 

-1018. година Василије II Бугароубица улази у Охрид.  

-Охридску патријаршију преименује у архиепископију. 

-ствара тему Бугарску 

 

ДУКЉА 

 

-11. век  Дукља  доживљава свој највећи процват. 

-Први владар је био Јован Владимир.  

-Приликом освајања Дукље га је заробио Самуило, и жени га својом женом Косаром. 

-ДУКЉА ПРВИ ПУТ СТИЧЕ НЕЗАВИСНОСТ ПОД ВЛАДАВИНОМ СТЕФАНА ВОЈИСЛАВА. 

Подиже устанке од 1035. до 1040. године. Први устанак 1035. НЕУСПЕШАН.  

-1040. Поналази византијски ковчег блага. 

-1042. Успешан рат против Византије 

-Дукља обухвата Травунију и Захумље. 

-Наслеђује га син Михаило и закључује мир са Самуилом. Припаја Рашку Дукљи. 

-1072. подржава устанак у Македонији заједно са цином Бодином.Устанак је угушен.Бодина одводе у заробљеништво. 

-1077. МИХАИЛО ПОСТАЈЕ КРАЉ.  

-Наслеђује га син Бодин. 

-Поново се припаја Рашка, а и Босна улази у састав државе. 

 

РАШКА 

 

-Први жупани Марко и Вукан. 

-11. и 12.век владавина династије чији је родоначелник жупан Вукан.  

-Вукан спроводи антивизантијску политику. 

-Често упада на територије Византије и пљачка области Косова.Стиже чак до Полога, Врања и Скопља.  

-Умире између 1112-1115. године. 

-Наслеђује га Урош I. Има одличне односе са Угарском. 

*Користи угарско-византијске сукобе ради добијања Рашке незавсности. Удаје ћерку за угарског престoлонаследника. Син Белош има висок 

положај на њиховом двору. Умире око 1146. год. 

-Урош II покушава безуспешно да дође на власт. 

НАСТАНАК ГРАДОВА И УНИВЕРЗИТЕТА 

 
*Несигурност веза на Медитерану због муслиманске и викиншке најезде 

*Муслимани господаре обалама Африке, Шпаније и острвима западног Средоземља 
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* 9. и 10. век-прерастање римских градова у епископска, грофовска и манастирска средишта  

*Оживљавање трговине на западу 

-Нормани стварају сопствену државу на Сицилији крајем 11. века 

-Велики сајмови почетком 12. века у Шампањи (област између Соне, Сене и Лоаре) 

-Размењивани производи из Италије  

- ХАНЗА (лига севернонемачких градова, средина 14. века) држи главне трговинске везе 

- Браћа Поло 13. век ( непозната култура на Далеком истоку) 

*Велика разлика у степену културног и привредног развоја и богатства између Италије и севера 

*Комуне-савез грађана повезаних заклетвом 

*ГИЛДЕ-организације грађана настале са циљем да служе њиховим интересима и, нудећи различите врсте осигурања, омогуће заштиту сопствених чланова.                                                                    

*Насеља су стварана у подножју зидина властелинског замка (предграђе). 

- Ширењем територије настајала су насеља у виду концентричних кругова 

- Дрвене куће, уске улице, цркве (катедрална црква-понос градске заједнице) 

* 12. и 13. век- новчане послове врше темплари и хоспиталци. 

- Нека врста банака омогућавала је путницима да свој новац положе у руке представника реда, а потом да га уз признаницу подигну у било којој другој 

земљи 

- Зеленашки покрети-Јевреји су протерани из неких краљевина (Француска и Енглеска) 

*Катедралне школе су матрице из којих настају универзитети  

- Најстарији универзитети у: Болоњи, Паризу и Оксфорду (крај 12. почетак 13. века) 

- Као савезник јавља се римски папа; резултат је био да ректор има правосудна овлашћења над професорима, студентима и гилдама које су снабдевале 

универзитет 

*Јерусалим, свети град Јевреја, хришћана и муслимана; Зид плача, Купола на стени и Црква Светог гроба 

 

Успон западноевропских монархија: Француска, Енглеска, Немачка 

ФРАНЦУСКА- династије: КАПЕ 987-1328 и ВАЛОА 1328-1589 

*Династија Капе уједињује готово све француске територије (у почетку је то краљевски домен између Париза и Орлеана. 

*Опасност од Енглеске------ Сабор у Ремсу (Луј VII) -----Потврда владарских права краља  и Јачање јединства Француске. 

*XII век- идеологија окупљања државе око владара-Иницијатор: опат манастира Сен Дени- Сугерије (Сиже) 

Филип II Aвгуст (1180-1223) 

*чврсти темељи ширења монархије 

*1214. битка код Бувина (победа над немачким царем и енглеским краљем) 

*Енглези протерани из Француске 

Луј IX Cвети  (1223-1270) 

*унутрашње реформе 

**централни суд у Паризу- ограничена власт племића 

**“краљевих 40 дана”-право жалбе на пресуду 

**уједначио је мере на простору читаве Француске  
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ЕНГЛЕСКА-Династија Плантагенет 1154-1485. 

Хенри II Плантагенет (1154-1189)  

*војвода Нормандије и гроф од Анжуа 

*велики поседи у Француској (због женидбе са Елеонором Аквитанском) 

*сукоб са Филипом II Aвгустом 

*1164. Кларендонске конституције-против цркве 

*поражен у сукобу са Црквом  

РИЧАРД ‘’ЛАВЉЕ СРЦЕ’’  (1189-1199) 

*добри краљ 

*вођа Трећег крсташког рата 

*легенда о Робину Худу и дружини из Шервудске шуме  

Јован Без Земље  (1199-1216) 

*зли краљ- узурпирао престо у одсуству краља Ричарда 

 

НАСТАНАК ГРАДОВА И УНИВЕРЗИТЕТА 

 
*Несигурност веза на Медитерану због муслиманске и викиншке најезде 

*Муслимани господаре обалама Африке, Шпаније и острвима западног Средоземља 

* 9. и 10. век-прерастање римских градова у епископска, грофовска и манастирска средишта  

*Оживљавање трговине на западу 

-Нормани стварају сопствену државу на Сицилији крајем 11. века 

-Велики сајмови почетком 12. века у Шампањи (област између Соне, Сене и Лоаре) 

-Размењивани производи из Италије  

- ХАНЗА (лига севернонемачких градова, средина 14. века) држи главне трговинске везе 

- Браћа Поло 13. век ( непозната култура на Далеком истоку) 

*Велика разлика у степену културног и привредног развоја и богатства између Италије и севера 

*Комуне-савез грађана повезаних заклетвом 

*ГИЛДЕ-организације грађана настале са циљем да служе њиховим интересима и, нудећи различите врсте осигурања, омогуће заштиту сопствених чланова.                                                                    

*Насеља су стварана у подножју зидина властелинског замка (предграђе). 

- Ширењем територије настајала су насеља у виду концентричних кругова 

- Дрвене куће, уске улице, цркве (катедрална црква-понос градске заједнице) 

* 12. и 13. век- новчане послове врше темплари и хоспиталци. 

- Нека врста банака омогућавала је путницима да свој новац положе у руке представника реда, а потом да га уз признаницу подигну у било којој другој 

земљи 

- Зеленашки покрети-Јевреји су протерани из неких краљевина (Француска и Енглеска) 

*Катедралне школе су матрице из којих настају универзитети  

- Најстарији универзитети у: Болоњи, Паризу и Оксфорду (крај 12. почетак 13. века) 
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- Као савезник јавља се римски папа; резултат је био да ректор има правосудна овлашћења над професорима, студентима и гилдама које су снабдевале 

универзитет 

*Јерусалим, свети град Јевреја, хришћана и муслимана; Зид плача, Купола на стени и Црква Светог гроба 

 

НЕМАЊИЋИ 1166-1371 

ГЛЕДАТИ СЛИКЕ МАНАСТИРА И ВЛАДАРА ИЗ УЏБЕНИКА 

ВЛАДАР ТИТУЛЕ 
Године 

владавине 

Жена Задужбина(манастир са црквом које су за спас 

душе подизали владари или великаши) 

Стефан Немања Рашки велики 

жупан 

1166-1196 Ана Студеница (Богородичина црква), Хиландар 

(1198), Ђурђеви ступови, Света Богородица 

Бистричка, Свети Никола на Ибру 

Стефан Немањић 

Првовенчани 

Рашки велики 

жупан, краљ 

1196-1228 Евдокија Анђео,  

Ана Дандоло 

Жича 

Стефан Радослав Краљ 1228-1234 Ћерка епирског владара и 

солунског цара Теодора I 

Анђела 

 

Стефан 

Владислав  

Краљ 1234-1243 Ћерка бугарског цара Милешева 

Стефан Урош I Краљ 1243-1276 Јелена Анжујска  Сопоћани (Градац- задужбина његове жене) 

Стефан Драгутин  Млади краљ, 

Краљ 

1276-1282 Катилина, Ћерка угарског 

краља  

Ариље (црква Св. Ахилија) 

Стефан Урош II 

Милутин  

Краљ 1282-1321 пета жена Симонида, ћерка 

Андроника II 

Грачаница, Богородица Љевишка(Призрен), 

Богородичина црква у Хиландару, Старо 

Нагоричано код Скопља, Краљева црква у 

Студеници, Бањска (Св. Стефана) 

Стефан Урош III 

Дечански 

Краљ 1321-1331  Високи Дечани(фреска светородне лозе 

Немањића), насликана и царска породица око 

1340.године 

Стефан Урош IV 

Душан 

''СИЛНИ'' 

Млади краљ,  

краљ (1331-1346),  

цар (1346-1355) 

1331-1355 Јелена, сестра бугарског цара 

Ивана Александра  

Св. Арханђели код Призрена 

Стефан Урош V 

Урош 

''НЕЈАКИ'' 

Млади краљ, 

краљ(1346-1355), 

цар (1355-1371) 

1355-1371 Ћерка византијског цара 

Јована V 

 

*севастократор- висока византијска титула из реда „царских достојанстава“ (цар додељује сродницима) 
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*кефалија- намесник, представник локалне власти у граду и околини 

*баштина- врста феудалног поседа у трајном власништву 

*пронија- врста феудалног поседа које владар даје вазалу за обављање војне службе на привремено коришћење; није наследна 

*ходочашће- путовање верника и посета Светим местима 

*канонизација- проглашење неког човека за светитеља 

*мошти- кости неког светитеља 

*Архиепископ- првосвештеник, први владика 

* Архиепископија- самостална црквена област којом управља аутокефални архиепископ 

*патријаршија- највиши духовно-правни положај једне цркве у православном хришћанству 

*Легат-папски посланик 

*аутокефалност- самосталност у црквено-правном погледу 

*рукоположење- постављање на положај 

*Саси- назив немачких рудара који су средином 13.века дошли у Србију 

*фреско-сликарство- техника зидног сликарства по којој се боја наносила на свеж малтер 

*млади краљ- титула престолонаследника од времена Уроша 

*Кумани-народ турског порекла 

*катуни- насеља пастира, друштвена заједница Влаха-сточара 

*поносник- Влах који учествује у преношењу робе 

*анатемисан, избачен из цркве, проклет 

*маузолеј-монументална владарска надгробна грађевина 

*ендогамија- брак између представника истог сталежа 

*епископија- црквена територијална област под управом епископа 

*јурисдикција- судска,правна област, надлежност 

*игуман- старешина манастира 

*припрата- предњи, западни део цркве 

*катедрала-црква седиште црквеног поглавара 

*ктитор- оснивач или доброчинитељ одређеног манастира или цркве 

*редакција,рецензија- језичка и правописна варијанта језика 

*статут- закон, устројство средњовековних приморских градова 

*сакрални- црквени 

*зограф- живописац, сликар храма 

*кубе- купола цркве 

*розета- украсни архитектонски елемент на фасади 

*орнамент- украс, шара 

*служба- спој разних богослужбених и песничких врста у једну целину 

*похвале- краћи или дужи прозни текст којим се прославља или велича неки светац или историјска личност 
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*сасуде- црквени, обредни предмети који се користе приликом богослужења 

*типик- црквени устав, правилник, писано правило како се живи у неком манастиру 

Манојло I Комнин 1143-1180 

Завидини синови: Тихомир, Страцимир, Мирослав и Немања 

1166. битка код села Пантина на Косову 

СТЕФАН НЕМАЊА- ОСНИВАЧ СРПСКЕ ДРЖАВЕ И РОДОНАЧЕЛНИК ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ. 

Дошао на власт победивши брата Тихомира кога је подржавала Византија. 

Први помен са титулом 1168. године 

1183. Немања и Мађари нападају Ниш и Софију 

1189. покушај савеза са Фридрихом Барбаросом 

НЕМАЊА ДРЖАВУ ШИРИ РАТОВИМА ПРОТИВ ВИЗАНТИЈЕ УЗ ПОМОЋ УГАРСКЕ И МЛЕТАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ.  

Два пута га је поразио византијски цар (прво цар Манојло Комнин, а други пут Исак Анђео 1190.на Морави) 

Немања је ОСВОЈИО: 

*Зету са градовима- „обнавља своју дедовину“ 

* крајеве око Јужне, Западне и Велике Мораве 

*делове Албаније 

*области око реке Лаб на Косову 

*неуспешан покушај присвајања Дубровника (мировни уговор) 

 

РАШКА У ВРЕМЕ СТЕФАНА НЕМАЊЕ ОБУХВАТА: крајеве око Западне и Велике Мораве и Косова, северну Албанију, Зету 

(Скадар, Улцињ, Бар, Котор), Травунију и Захумље. 

*1190. Битка у долини Јужне Мораве- пораз од Византије---- женидба млађег сина Стефана са принцезом Евдокијом; он постаје 

престолонаследник--- то је против права ПРИМОГЕНИТУРЕ (Вукан) 

*1196. Сабор у Расу- Немања се одрекао престола и предао власт Стефану (тада носи титулу севастократора) 

*Добија подршку цркве јер гради манастире и сузбија ''богумилску јерес'' која се проширила из Македоније и Бугарске. 

*Замонашио се у манастиру Студеница(добио име Симеон), а затим отишао на Свету Гору (Атос) код сина Растка (Сава) где је обновио 

манастир Хиландар. Растко је пре замонашења управаљао Захумљем. 

*Умро 1199. у Хиландару. 

СТЕФАН НЕМАЊИЋ -------Средњи Немањин син. Наследио оца јер је био ОЖЕЊЕН ВИЗАНТИЈСКОМ ПРИНЦЕЗОМ.  

*1202-1206 грађански рат у Србији: Вукан+Угарска против Стефана и Бугарске. Браћу измирио најмлађи брат Сава. 

ПРВИ ПАД ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА 1204. У ВРЕМЕ 

ВЕЛИКОГ РАШКОГ ЖУПАНА СТЕФАНА НЕМАЊИЋА 

Византијско 

царство 

Латинско царство (Цариград), Ахајска кнежевина (Пелопонез), Атинско војводство, Солунска кнежевина 

Трапезунтско царство, Епирска деспотовина, Никејско царство 
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*суседи након 1204: Босна, Мађарска, Бугарско царство, Епирска 

деспотовина 

*1208. Проширење за области: Ниша, Врања, Липљана, Призрена, Биначке 

Мораве- ГРАНИЦА НА ШАР-ПЛАНИНИ 

*женидба Аном Дандоло из Венеције 

*1217. Крунисан за краља у Жичи – ПРВОВЕНЧАНИ (титулу послао папа 

Хонорије III преко легата)------озваничена независност и добијено је 

међународно признање 

*1219. СРПСКА ЦРКВА ПОСТАЈЕ САМОСТАЛНА аутокефална 

АРХИЕПИСКОПИЈА 

- пре тога црква била подређена охридском архиепископу, а католици 

надбискупијама у Бару и Дубровнику 

- аутономију добио Св.Сава од Никејског (Васељенског) патријарха и 

постао први АРХИЕПИСКОП „српских и поморских земаља“ (Сава је до 

тада био игуман Студенице)- самостално рукополагање архиепископа 

- Сава  

*организује цркву (*обнавља постојеће и оснива нове епископије) 

 *преводи црквене списе (са грчког зборник закона Номоканон) *обучава свештенике, просветитељ 

СВЕТОРОДНА ДИНАСТИЈА- води порекло од светородног корена од прослављања Св.Саве и Стефана Немање тј. Св. Симеона као 

светитеља. 

*краљ Радослав се обраћа охридском архиепископу--- Сава одлази у Свету земљу----умире при повратку у Трнову 1236. (Владислав пренео 

мошти у Милешеву) 

*пораз Епира од Бугарске--- долазак Владислава на власт 

1241/1242. Најезда Монгола на Балканско полуострво---- долазак УРОША на власт 

*КРАЉ УРОШ- без успеха у спољној политици 

1261. обнова Византијског царства (династија Палеолог) 

1268. пораз при упаду у Јужну Угарску--- брак сина Драгутина и Каталине, титула „младог краља“ 

*два неуспешна покушаја освајања Дубровника 

Привредни успон доласком немачких рудара Саса из Угарске 

Обновљена је рударска производња (производња: сребра, злата, олова и бакра) 

Рудници: Брсково на Тари (код Мојковца), Рудник, Трепча и Ново Брдо на Косову  

У време краља Уроша почиње да се кује новац у Србији 

Рударство је подстакло развој трговине и градова (око рудника се подижу градови и долазе трговци) 

СРЕДИНА ХIII века- повећање владарских прихода             раскошнији живот и опремање војске. 

1276. битка код Гацка- Драгутин уз помоћ Угара и Кумана збацио са престола оца Уроша 

Подела државе у време Драгутина: краљица Јелена (Зета и Требиње) 
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*1282. Сабор у Дежеву код Раса- предаја власти брату Милутину 

*Драгутин као „сремски краљ“ (1282-1316) од Угарске добија Мачванску бановину и Београд 

*1291. Драгутин и Милутин стижу до Видина на Дунаву. 

КРАЉ МИЛУТИН – СРБИЈА ПРОШИРЕНА ЗА МАКЕДОНИЈУ (Полог, Овче поље, Скопље, Злетово и Пијанец) победом против Византије. 

(стиже до Свете Горе и Егејског мора); ГРАНИЦА: ПРИЛЕП-ОХРИД-ШТИП 

*1299. Крај рата са Византијом (женидба са ћерком цара Андроника II Палеолога Симонидом- V Брак; освојене територије му признате као 

мираз) 

*Милутина помиње Данте Алигијери у „Божанствениј комедији“ 

*1301-1312. Ратовао са братом Драгутином почетком XIV века 

*граница на северу- САВА И ДУНАВ ( Београд први пут у саставу Србије) 

*тадашњи архиепископ је Данило II 

*осликан родослов у Грачаницу (од Стефана Немање до Милутуна) 

*1316. Прикључио област брата Драгутина (без Мачве и Београда) и утамничио синовца Владислава 

-1314. Млади краљ Стефан (управља Зетом) уз помоћ властеле против оца Милутина--- ослепљен и послат у 7огодишње изгнанство у Цариград 

са синовима Душаном и Душицом код Андроника II 

После Милутинове смрт- грађански рат за престо између Милутинових синова (Стефана и Константина коме је остављен престо) 

*Победник и владар постаје Стефан Дечански( надимак по задужбини Дечани) Дечане је довршио Душан 

*Стефанова сестра Ана удата за бугарског цара Михајла Шишмана 

Грађански рат у Византији Андроника II (подржава га Дечански) и унука Андроника III 

1330. БИТКА КОД ВЕЛБУЖДА (ЋУСТЕНДИЛА) 

Византијски цар+бугарски цар    српски краљ Стефан Дечански (млади краљ Душан) 

*Стефан је победио јер није дозволио спајање војске два цара 

*нови бугарски цар- сестрић Стефана Дечанског (син Михаила Шишмана) 

СРБИЈА ЈЕ ПОСТАЛА ВОДЕЋА ЗЕМЉА У ИСТОЧНОМ ДЕЛУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА 

Стјепан II Котроманић је освојио Захумље и део између Неретве и Цетине 

СТЕФАН ДУШАН  

* носи титулу младог краља и управља Зетом 

*1331. Дошао на власт насилно уз помоћ властеле (оца заточио у граду Звечану) јер његов отац Стефан Дечански није желео да се 

територијално проширује 

*продаје полуострво Стон и Пељешац Дубровчанима 

Душан склапа савез са Бугарском оженивши се сестром бугарског цара Јеленом. 

*1332. Осваја Струмицу, а 1334. Охрид, Прилеп и Костур, стиже до Солуна- мир са Андроником III 

*1342. Савез са Јованом Кантакузином, византијским великашем и претендентом на престо. Траје до 1343. (освојене територије у Албанији и 

Македонији) 

Душан је удвостручио српску државу на рачун Византије (освојио Епир, Тесалију, Албанију) 

ОСВАЈАЊЕ ГРАДА СЕРА ЈЕ НАЈВЕЋИ ДОМЕТ-1345- проглашење Царства Срба и Грка 
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*српски архиепископ Јоаникије постаје патријарх на Цвети 1346. 

*16.04.1346. ДУШАН СЕ У СКОПЉУ НА ВАСКРС КРУНИСАО ЗА ЦАРА СРБА И ГРКА (крунише га патријарх Јоаникије уз присуство 

Светогораца, бугарског патријарха и охридског архиепископа) 

*васељенски патријарх је анатемисао Душана и Српску цркву 

*подела државе (стара српска краљевина- краљ Урош; новоосвојене византијске територије- цар Душан) 

ГРАНИЦЕ ДУШАНОВЕ ДРЖАВЕ: СЕВЕР- РЕКА ДУНАВ, ЈУГ- КОРИНТСКИ ЗАЛИВ(ГРЧКА) 

 ДУШАНОВ ЗАКОНИК (ОДРЕДБЕ И ИЗ ДОМАЋЕГ И ИЗ ВИЗАНТИЈСКОГ ПРАВА)- донет на сабору у Скопљу 1349., а допунио у Серу 

1354.  ~~~~~~~ 201 члан ~~~~~~~ 

УЈЕДНАЧЕНЕ РАЗЛИЧИТЕ ОДРЕДБЕ У РАЗНОРОДНОЈ СРПСКОЈ ДРЖАВИ 

*1347. Јован Кантакузин постаје византијски цар 

*1348. Душан осваја Епир и Тесалију 

*1350. Поход на босанску државу- Јован VI Кантакузин осваја Бер и Воден, али их Душан 

убрзо враћа 

1352. битка код Дидимотике---- Јован VI Кантакузин и Турци против српске, бугарске и 

византијске војске цара Јована V 

1354. Турци заузимају Галипоље 

План освајања Цариграда није успео због цареве изненадне смрти.20.12.1355.  

Деспот Јован Оливер 

Севастократор Влатко 

*ВЛАСТЕЛИН КРАЈИШНИК управља крајиштем. 

*На челу државе је владар, а влада уз помоћ ДРЖАВНОГ САБОРА (ВЛАСТЕЛА и 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЦРКВЕ) 

*Цар Душан је у новоосвојеним областима задржао исти начин владавине постављајући своје рођаке за намеснике. 

*МЕРОПСИ (ЗЕМЉОРАДНИЦИ) ''РАБОТАЈУ'' ДВА ДАНА У НЕДЕЉИ ЗА ГОСПОДАРА. 

Охридска архиепископија од пада Самуиловог царства 1018. (у време Самуила је била патријаршија) црква Богородице Перивлепте 

(Охрид) XIII век Рашка, Призренска и Липљанска епископија на тлу Србије 

Данашњи Хиландар од Милутина (Богородичина црква посвећена Ваведењу); припрата од кнеза Лазара 

1219. Српска архиепископија= 10 епископија + Жичка (XI) Крај 13. века седиште је пребачено у Пећ 

Епископије (са карте стр. 162: Захумска, Зетска, Будимаљска, Хвостанска, Топличка, Дабарска, Моравичка, Рашка, Липљанска, 

Призренска и Жичка). 

 

СРПСКО 

ДРУШТВО 

ВЛАСТЕЛА 

 

крупна 

ВЛАСТЕЛА 

(ВЕЛМОЖЕ) 

ситна 

ВЛАСТЕЛА 

(ВОЈНИЦИ*) 

СВЕШТЕНСТВО 

Зависно 

становништво 

УБОГИ 

ЉУДИ 

(СЕБРИ) 

МЕРОПСИ- 

земљорадници 

ВЛАСИ- сточари 

СОКАЛНИЦИ 

СЕОСКЕ 

ЗАНАТЛИЈЕ 

ОТРОЦИ- робови 

На полуострву Атос на Халкидику развила се најпознатија монашка заједница СВЕТА ГОРА. 

У време цара ВАСИЛИЈА I (867-886) Атос је добио владарску заштиту и самоуправу. 

Грузијски манастир- ИВИРОН                                                         Бугарски манастир- ЗОГРАФ 

Руски манастир- СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМОН                                  Српски манастир- ХИЛАНДАР 
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КУЛТУРА СРБА 

Сребрни диптих- песничко дело деспотице Јелене- израз туге за изгубљеним дететом 

Оригинална књижевна дела: ЖИВОТОПИСИ (ЖИТИЈА) српских владара и црквених старешина. Прва житија су посвећена Стефану 

Немањи. РОДОСЛОВИ, ЖИТИЈА И ЛЕТОПИСИ ИМАЈУ ЦИЉ ДА УЗДИЖУ И СЛАВЕ ДИНАСТИЈУ НЕМАЊИЋА.  

Писац  Дело 

Сава Немањић и Стефан Првовенчани Житије Светог Симеона 

Доментијан и Теодосије Житије Светога Саве 

Архиепископ Данило II Житија архиепископа и краљева српских 

Константин Филозоф Житије Деспота Стефана Лазаревића 

Григорије Цамблак Житије Стефана Дечанског 

Свети Сава- Законоправило, Номоканон, Крмчија- зборник црквених правила и грађанских закона 

Рударски законик деспота Стефана Лазаревића 

ЛЕТОПИС ПОПА ДУКЉАНИНА- ХII ВЕК,  

КОНСТАНТИН МИХАИЛОВИЋ ИЗ ОСТРОВИЦЕ на пољском је написао ЈАНИЧАРЕВЕ УСПОМЕНЕ. 

ПРАВНИ СПОМЕНИЦИ: 

СТАТУТУ ПРИМОРСКИХ ГРАДОВА НАПИСАНИ СУ НА ЛАТИНСКОМ ЈЕЗИКУ. 

СТАТУТ НОВОГ БРДА НАСТАО ЈЕ КАО ДОДАТАК РУДАРСКОМ ЗАКОНИКУ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА. 

Душанов законик је усвојен на сабору у Скопљу 1349, а допуњен на сабору у Серу. Имао је преко 200 чланова. Написан је на народном 

старосрпском језику, а за изворе је користио: домаће феудално и обичајно право, али и из византијског права. Садржи одредбе из 

разних области права, а обухваћени су сви друштвени слојеви. Казне нису исте за све: што је положај већи то је казна мања. КЛАСНО 

ОБЕЛЕЖЈЕ 

РАШКИ СТИЛ СРПСКО-ВИЗАНТИЈСКИ СТИЛ МОРАВСКИ СТИЛ 

Студеница, Милешева, Сопоћани, Градац, 

Жича... 

Грачаница, Краљева црква, Хиландар... Љубостиња, Каленић, Лазарица, Манасија, 

Раваница... 

Фреска Анђео на Христовом гробу налази се у задужбини краља Владислава Милешеви. 

Фреска РУГАЊЕ ХРИСТУ у манастиру Старо Нагоричано; Христово распеће у Студеници 

Поезија: Слово љубве деспота Стефана Лазаревића 

Романи: Александрида, Роман о Троји, Тристан и Изолда 

СТЕЋАК- НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ИСКЛЕСАН ОД ВЕЛИКИХ КАМЕНИХ БЛОКОВА. 

ОСНИВАЧКА ХИЛАНДАРСКА ПОВЕЉА (1198)- стр. 169 

ЗАВРШНА РЕЧ УЗ ЗАКОНИК (1349)- стр. 170 

ДАНИЛОВ ЗБОРНИК О ГРАЂЕЊУ ДЕЧАНА- стр. 171 

ХИЛАНДАРСКА ПОВЕЉА СТЕФАНА НЕМАЊИЋА О БРАТУ САВИ- стр. 171 

СЛОВО ЉУБВЕ ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА- стр. 172 

ДВОРСКИ ОБИЧАЈИ У ВРЕМЕ МИЛУТИНА ОД ТЕОДОРА МЕТОХИТА- стр. 177 
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ВИЗАНТИЈА КОМНИНА И ПАЛЕОЛОГА 

Комнини- најистакнутији представници војног племства (до 1185.) 

ФЕУДАЛИЗАЦИЈА ДРЖАВЕ- ПРОНИЈА 

Алексије I Комнин 1081-1118 

1071. битка код Манцикерта- пораз од Турака Селџука 

1071. Нормани (Роберт Гвискард) освајају Бари- последње византијско упориште у Италији 

Коњи Светог Марка су донети у Венецију након IV Крсташког рата  као плен 

Ктитор цркве Светог Спаса у Хори (Кахрије џамија) је Теодор Метохит 

Манојло I Комнин 1143-1180, привремени успеси у Италији; губитак превласти на Медитерану; ЖЕНА ИРЕНА 

Политичка и културна моћ: дворови у Никеји и Арти (Епир) 

РЕНЕСАНСА ПАЛЕОЛОГА (1261-1453)- културни процват и духовно зрачење Царства; средиште: град МИСТРАна Пелопонезу 

Из Мистре су: филозоф Георгије Гемист Плитон и кардинал Висарион (подстиче проучавање класичне књижевности на Западу)-XIVВек 

29. мај 1453. Пад Цариграда под турску власт; последњи цар Константин 11. Драгаш Палеолог 

Цариградски универзитет- Музеј 

УГАРСКА 

ДИНАСТИЈА АРПАДОВИЋА 

Краљ Стефан I (почетак XI века) 

Краљ Ладислав I (крај XI века)- агресивнија спољна политика према Венецији и Византији 

1102. хрватско племство признаје угарског краља за свог господара 

Вукановићи у вези са Угарском 

1222. Златна була- докумнт којим је племство ојачало у односу на владара 

Крај XIII Века- династија АНЖУЈАЦА, господари Сицилије и Јужне Италије 

Лудовик I Анжујски 1342-1382 

1358. задарски мир; запоседање Дубровника; оснива Бугарску бановину освајањем Видина; његов вазал је и кнез Лазар 

1386. битка код Горјана- крај владавине династије АНЖУЈАЦА 

1387.  долазак на власт Жигмунда Луксембуршког 

ДРУГО БУГАРСКО ЦАРСТВО 

КРАЈ XII ВЕКА- устанак браће Асен против Византије 

После 1204. Оснива се Друго Бугарско царство под Калојаном са центром у Трнову 

Цар Иван II Асен---- 1230. Битка на Клокотници; проширење на Тракију, Македонију, Тесалију и Албанију 

Цар Константин Тих Асен 1257-1277, унук краља Стефана Првовенчаног по женској линији 

Цар Михаило Шишман 

цар Иван Александар влада до 1371. 

БОСНА 

Помиње је Константин Порфирогенит у Спису о народима 
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Око горњег тока реке Босне. У почетку само географски појам, а у раном средњем веку се налази у саставу: Србије Часлава, Самуилове државе 

и Зете у време Бодина. 

Борба за превлааст између Византије и Угарске. Угарски крсташки ратови по дозволи папе против јеретика. 

Од 1138. У титулатури угарских ктраљева (титулатура-ословљавање пуним почасним именом) 

Од 1139. Под угарском влашћу 

Бан Борић- први познати владар Босне (1154. Битка код Браничева- против Византије као угарски вазал) 

Бан Кулин 1180-1204. Испрва византијски, а затим угарски вазал (1183. против Византије као угарски вазал и Немања учествује) 

Повеља Дубровчанима. Он штити и дубровачке трговце, али и јеретике који су се доселили из Приморја- ПАТАРЕНИ- јеретички дуалисти. 

''ЦРКВА БОСАНСКА''- има подршку владара и властеле и заједнички се боре против угарског утицаја. 

ДЕД=ЕПИСКОП 

ГОСТИ 

СТАРЦИ 

КРСТЈАНИ- редовници цркве, не носе једнобојне монашке одоре, већ у одела различитих боја 

МИРСКИ ЉУДИ- обично становништво 

*јеретици- отпадници од праве канонске цркве 

*аскеза- испосништво, покајништво 

*спиритуално- духовно, црквено 

*трибут- данак, порез који се плаћао сизерену или врховном господару 

*азил- уточиште 

*сугуби-двоструки 

1240. бан Матија Нинослав 

Крај XIII Века краткотрајна владавина хрватских Шубића- Брибирских кнезова 

СТЈЕПАН II КОТРОМАНИЋ 1314-1353 

*син СТЈЕПАНА I и Јелисавете, ћерке краља Драгутина. 

*повратио власт Котроманића 1322. 

Прикључио Усори и Соли, Крајину, између Неретве и Цетине, Захумље 

 од Саве до мора, и од Цетине до Дрине''- УТРОСТРУЧЕНА (савременик Милутина, Стефана Дечанског и Душана) 

Освајања наставља његов синовац Твртко I 1353-1391. Заједно са кнез Лазаром ратује против жупана Николе Алтомановића и после 

победе дели његову област. 

1377. осваја области Балшића, у залеђу Дубровника (Конавле, Требиње, Драчевицу) 

1377. крунисан двоструким (сугубим) венцем (краљ Срба и Босне) у манастиру Милешева.- У повељи Дубровчанима назива себе ''краљ 

Србије, Босне, Приморја и Западних страна''. Узима и име Стефан 

Осваја: Котор, Сплит, Шибеник, Трогир и острва Брач, Хвар и Корчула 

Од 1390. ''краљ Рашке, Босне, Далмације, Хрватске и приморја''- ВРХУНАЦ БОСНЕ. 

ДУБРОВНИК 
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Дубровник је основан почетком VII века, а основали су га одбегли становници Епидавра после напада Словена и Авара. Састојао се у почетку 

од романског и словенског насеља који су убрзо спојени. Словени га називају Дубровник ( дубрава= шума), а Романи Рагуза.  

До 1204. Дубровник под влашћу Византије 

1204. Дубровник под влашћу Млетачке 

1358-1526 Задарски мир- Дубровник под влашћу Угарске 

1808. Дубровачку републику је укинуо Наполеон Бонапарта 

14-15. век- ДУБРОВНИК=РЕПУБЛИКА СВЕТОГ ВЛАХА (патрон града) 

ПРОШИРЕЊА: ХIV век- Цар Душан им је уступио Стон и Пељешац- 1333. за годишњу надокнаду српским владарима од 500 перпера; крај 

ХIV века босански владар им је предао дубровачко приморје од града до Стона- 1399, а купио је жупу Конавли- 1419. Укључени су убрзо и 

Мљет и Ластово.  

До ХIII века је под Византијом, а затим под влашћу Венеције. Млетачки дужд поставља кнеза. Од ХIV века признају врховну власт угарског 

краља од кога су добили самоуправу уз плаћање годишњег данка. 

Дубровчани су били најпознатији трговци овог дела Европе.  

ПОДЕЛА ДРУШТВА: ПАТРИЦИЈАТ И ПУЧАНИ 

РЕПУБЛИКАНСКО УРЕЂЕЊЕ:    ВЕЛИКО ВЕЋЕ( сви пунолетни мушкарци из властелинских породица). Оно бира ВЕЋЕ УМОЉЕНИХ 

и МАЛО ВЕЋЕ. КНЕЗ( бира се на месец дана) и МАЛО ВЕЋЕ спроводе одлуке друга два већа.  

Дубровчани у средњевековној Србији и Босни закупљују: рударска окна, владарске царине и ковнице новца.  

ДУЖД- ПОГЛАВАР МЛЕТАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ; ПЕРПЕРА- НОВАЦ 
ДУБРОВАЧКИ АРХИВ 

ПРОДОР ТУРАКА У ЕВРОПУ И БАЛКАНСКЕ ДРЖАВЕ 
Две турске престонице: Бруса (Мала Азија) и Једрене (Тракија). 

2/2 XIII века образовање туркменских кнежевина након губитка независности државе Селџука 

Емир Осман----------ОСМАНЛИЈЕ 

Провинцијска турска управа: војна--- БЕГ--- извршна власт и судска---КАДИЈА--- судска власт 

Подела друштва: војна класа и РАЈА 

ВЛАСТ У ТУРСКОЈ: СУЛТАН, ВЕЛИКИ ВЕЗИР (замењује владара) врховни војни заповедник и султанов заменик. Први велики везир са 

великим овлашћењима из доба султан Мурата I (први владар са титулом султана), ДИВАН. 

Када освоје неку област, Турци је не припајају одмах већ је контролишу као вазала (плаћа данак и обезбеђује војску). 

ЦАР СТЕФАН УРОШ V НЕЈАКИ (1355-1371) 

Након грађанског рата са стрицем Симеоном Палеологом из Српског царства се издвајају грчке области 

1365. Вукашин Мрњавчевић постаје краљ и савладар цара Уроша; његов син Марко=млади краљ 
Вукашин и Угљеша Мрњавчевић Господаре деловима Косова, Македоније и северне Грчке 

ВОЈИСЛАВ ВОЈИНОВИЋ 

Кнез Војислав Војиновић влада од Руднка и Косова до Јадранског мора. 

Ратује против: Дубровника, Вукашина Мрњавчевића, кнеза Лазара, бана 

Твртка и Балшића. 

БАЛШИЋИ браћа (Ђурађ I, Страцимир и Балша II) 

БАЛША II БАЛШИЋ (најмлађи) 

Оженио се ћерком Јована Комнина Асена и добио Берат и Валону у 

Албанији. 
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Рат против Дубровника 1361/2. Балшићи су на страни Дубровника. Током 

рата освојили су: Будву, Бар и Улцињ, али не КОТОР. 

Освојио је Драч и прогласио се „дуком драчким“ 

1385. битка на Саурском пољу, северна Албанија, против Турака (погибија 

Балше II). Наследио га је братанац Ђурађ II Страцимировић. Умире 1403. 

Наследио га је син Балша III Балшић. 

*жупан Никола Алтомановић поражен од бана Твртка и кнеза Лазара 

*Вук Бранковић, зет кнеза Лазара и потомак властеле цара Душана 

*кнез Лазар Хребељановић, бивши дворанин цара Уроша 

- Област кнеза Лазара: од Косова и изворишта Јужне Мораве до Дунава, Саве и Дрине (Рудник и Ново Брдо, престоница=Крушевац) 

- МОРАВСКА СРБИЈА 

- ЛАЗАРЕВЕ ЋЕРКЕ-5 

Мара, удата за Вука Бранковића. Остале су удате за: мачванског бана, сина видинског цара, Ђурађа II Страцимировића Балшића, најмлађа 

Оливера послата у харем Бајазита I после Косовске битке 

- Подршка цркве јер је измирио Српску и Васељенску патријаршију 

- Задужбине: Раваница, Лазарица (црква Св. Стефана) 

Турци+Ђурађ II Страцимировић против Твртка I (БИТКА КОД БИЛЕЋЕ 1388.) 

КОСОВСКИ БОЈ- 15. јун 1389. на Видовдан на Косову пољу код Приштине 

Кнез Лазар (Вук Бранковић, војвода Влатко Вуковић). У бици не учествује други Лазарев зет Ђурађ II Страцимировић Балшић 

Смрт обојице владара; МИЛОШ ОБИЛИЋ 

Моравском Србијом након битке управља кнегиња Милица јер су Лазареви синови СТЕФАН и ВУК били малолетни 

Лазаревићи- султанови вазали и због напада Жигмунда Луксембуршког са севера 

Водећи обласни господар после битке је постао Вук Бранковић 

*канун- султанов световни закон(и) за разлику од верског 

*емир- поглавар, владар, вођа у турском и арапском свету 

*шеријат- исламско верско право 

*ферман- султанова заповест 

*раја- поданици Османског царства који су плаћали намете 

*тимар- најмањи турски феудални посед који је доносио одређени годишњи приход 

*диван- веће, савет, на султановом двору везирско веће и државни савет, означавао је и сам сам двор цара, везира или паше 

*девширма- данак у крви 

*акинџије- турска лака, јуришна коњица 

*спахија- поседник земљишног поседа (тимара, спахилука) који је дужан да као коњаник иде у војску у случају рата 

*савладар- положај два владара који одређује њихов међусобни однос. Савладарство у Србији започиње проглашењем царства 

*харем- женско одељење са посебним чуваним одајама на султановом двору 

*харач- намет који су плаћали немуслимани у муслиманским земљама 

СРПСКА ДЕСПОТОВИНА 
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После Маричке битке султан Мурат је потчинио у Македонији српску властелу (краљ Марко и браћа Дејановићи), Византијско и Бугарско 

царство 

- 1392. Турци заузимају Скопље Вука Бранковића- постаје Бајазитов („Муња“) вазал 

- 1397. смрт Вука Бранковића у турској тамници 

- 1395. битка на Ровинама у Влашкој- Бајазитов пораз (гину његови вазали краљ Марко и Константин Дејановић, преживео Стефан) 

- 1396. битка код Никопоља, десна обала Дунава. Пораз крсташке војске Жигмунда Луксембуршког од Баjазита I (+Стeфан Лазаревић) 

- Пад Видинске Бугарске под турску власт- освајање источног Балканског полуострва осим Цариграда 

- ГРГУР и ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ- синови ВУКА БРАНКОВИЋА. 

- 28. јул 1402. битка код Ангоре (Анкаре) Бајазитов пораз од монголског вође Тамерлана (Тимур-ленка) 

- На страни Бајазита су и Лазареви синови (Стефан и Вук) и Вукови синови (Гргур и Ђурађ). Бајазит умире у заточеништву 

- Стефан Лазаревић у Цариграду од цара Јована VII Палеолога, савладара цара Манојла II, добија титулу деспота. Уговорен брак са 

Јеленом, царевом ћерком. 

- Стефанов сестрић Ђурађ организује побуну против њега. 

- Јесен 1402. битка код Грачанице- пораз Ђурађа и турских савезника----- сукоб Вука и Стефана због лошег Вуковог командовања 

- Деспот Стефан постаје угарски вазал. Добија: МАЧВАНСКУ БАНОВИНУ и БЕОГРАД 

- Крај грађанских ратова у Турској 1413.- долазак на власт султана Мехмеда I 

- Млечани од Балше III Балшића одузимају Будву, Бар и Улцињ. Вратио их је касније уз помоћ Угарске и Босне. 

- 1421. Смрт Балше III Балшића- крај Балшића---- Зета припала (по тестаменту и договору) његовом ујаку Стефану Лазаревићу 

- 1421-1423 рат  Стефана и Млечана. Деспоту припадају Бар, Дривас и Будва. 

- Центар Зете- Бар. Зета у саставу Деспотовине дата на управу Ђурађу Бранковићу. 

- Уједињење земаља Бранковића и Лазаревића после измирења ујака и сестрића 

- 1427. Смрт деспота Стефана Лазаревића на путу из Шумадије у Београд 

- Жигмунд Луксембуршки (угарски краљ 1387-1437); 1411. Крунисан за немачког цара, а касније је постао и чешки краљ 

- Подела државе у доба деспота Стефана на ВЛАСТИ (одбрамбена улога) на челу са ВОЈВОДАМА са седиштима у већим градовима 

- СТЕФАН ЈЕ ТРОСТРУКИ ВАЗАЛ (византијски, турски и угарски) 

- 1404. Београд постаје престоница 

- Стефан је на свом двору окупљао многе домаће и стране уметнике и писце. 

*државни сабор- најстарија установа српске државности, тело у коме су уз владара учествовали најзначајнији чланови властеоског и 

духовничког сталежа у разматрању и доношењу најзначајнијих одлука за судбину државе 

*војвода- висока војничка титула у средњовековној Србији, највиши војни чин после владара 

*восак- главни производ пчеларства у средњем веку, од кључног значаја за производњу свећа, медицину, прављење печата 

*летописи- историјски списи чија се кратка садржина, опис неког догађаја, везује за одговарајући датум 

*родослови- кратки средњовековни списи настали са намером да повежу владарске или властеоске породице са истакнутом историјском 

личношћу или династијом попут Немањића 

*похвале- краћи или дужи прозни текст којим се прославља или велича неки светац или историјска личност 

*мецена- заштитник и покровитељ уметника 
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*Константин XI Драгаш, син српске властелинке Јелене Драгаш---- последњи византијски цар 

*деспот Ђурађ Бранковић са породицом је приказан на минијатури у Есфигменској повељи 

*Манастир Манасија (Ресава) (окружена зидинама)- задужбина деспота Стефана Лазаревића. Из тог периода је и манастир Каленић. 

*На Калемегдану постоји кула деспота Стефана Лазаревића 

*Рударски законик деспота Стефана Лазаревића 

*Кнез Лазар и кнегиња Милица представљени су на фресци у манастиру Љубостиња (задужбина кнегиње Милице) 

Ђурађ Бранковић 1427-1456. 

Споразум у Тати са Жигмундом Луксембуршким- врађање Београда, Голупца и Мачванске бановине 

Војвода Јеремија Голубац предаје Турцима 

Смедерево- нова престоница 

Ћерку Мару шаље у харем Мурата 2. 

1439. пад Смедерево и Први пад Деспотовине (Ђурађ се склонио у Угарску па у Дубровник па у Зету па поново у Угарску 1441.) 

1441. пад Новог Брда (Гргур и Стефан Бранковић ослепљени од стране Турака) 

1439. Зета је предата Стефану Вукчићу Косачи као турском вазалу. После 1444. Обновио је власт само у Горњој Зети 

1443. покрет угарске војске која стиже до Софије 

1444. битка код Варне (Бугарска) угарски великаш Јанко Хуњади (крсташка војска) против Турака (Мурат II). Пораз хришћана и смрт краља 

Владислава Јагелонца. 

1444. Једренски мир (враћање деспоту Ђурђу земље са градовима и повратак ослепљених синова). Мир на 10 година 

Султан Мехмед II Освајач 1451. почиње да влада 

Опсада Цариграда (учествује и један одред коњаника деспота Ђурђа). ПАД ЦАРИГРАДА 29. МАЈ 1453. Света Софија је претворена у џамију, а 

Цариград је постао Истанбул  

1455. Мехмед II Освајач осваја Ново Брдо и јужни део Србије 

1456. прва опсада Смедерева; неуспешна опсада Београда кога брани Јанко Хуњади (султан је рањен). У одбрани града учествују одреди 

деспота Ђурђа. КУГА у Београду. 

1456-1458. деспот Лазар Бранковић, син деспота Ђурђа. 

1459. Стефан Томашевић (босански престолонасленик)+ћерка деспота Лазара= Стефан последњи владар Србије. 

јун 1459. пад Смедерева под турску власт  
Ђурађ Кастриот Скендербег 

Албанске великашке породице: Спата, Матаранга и Топија. Касније Мусаки, Катсриоти, Дукађини и Аријанити. 

Почетак XVвека „арбанашки санџак“ 

Ђорђе Кастриот Скендербег (умро 1468.), син Ивана Кастриота, одмеће се од Турака и осваја Кроју. Синоним арбанашког отпора турској власти. 

- Подела Босне после Твртка: Хрватинићи, Косаче и Павловићи. 

- Сплитски Херцег Хрвоје Вукчић Хрватинић (западни део) 

- Војвода Сандаљ Хранић Косача, нећак Влатка Вуковића (јужне области у Захумљу и Травунији) 

- Павле Раденовић (родоначелник Павловића) – источни део Босне 

- 1398. неуспешан турски поход на Босну 
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*русаг- државни сабор у средњовековној Босни 

*херцег- титула обласних господара која се усталила у средњовековној Босни 

- Краљ Стефан Остоја (1398-1404, 1409-1418). Сукобљавао се са краљем Жигмундом и херцегом Хрвојем. У међувремену је владао краљ 

Твртко 2 (1404-1409) 

- 1415. битка код Добоја- Остоја постаје турски вазал пошто су Турци победили Угаре 

- Стефан Томашевић (1461-1463)- последњи босански краљ. Измирење са херцегом Стефаном. 

- 1463. пад Босне (краљ ухваћен и погубљен у Кључу) 

- 1465. Турци освајају највећи део Херцеговине. Коначан пад 1482. Турским освајањем града НОВИ. 

*Порекло Црнојевића- деда Ђурађа Илијаша био је дворанин код Стефана Дечанског и Душана. Ђураш је умро у време владавине Балшића. 

Црнојевићи господаре планинским пределима у залеђу Боке Которске и Будве.  

*Стефан Томашевић- последњи босански краљ и владар Српске деспотовине 

*Настанак Херцеговине: Стефан Вукчић Косача (1435-1466), синовац Сандаља Хранића, јача и издваја своју област из Босне. Стефан је 

победио Павловиће и 1448. се прогласио за ХЕРЦЕГА ОД СВЕТОГ САВЕ--------ХЕРЦЕГОВИНА (позивање на традицију јер је Растко 

управљао Хумом, а његов гроб се налазио у Милешеви која је била под херцеговом влашћу).  

*РУСАГ БОСАНСКИ- (станак, збор). Представници цркве босанске нису чланови. Расправља о државној политици и избору краља. Краљеви 

су из династије Котроманића принципом примогенитуре. Твртка је наследио остарели рођак СТЕФАН ДАБИША. 

1396. погибија господара Будве Радича Црнојевића у рату против Ђурађа II Балшића 

Стефан Црнојевић- млетачки „врховни војвода“; ожењен ћерком албанског великаша Ивана Кастриота (што значи да је био зет  

Скендербегов). Умире 1465. 

Иван Црнојевић, Стефанов син (1465-1490), испрва млетачки, а потом турски вазал 

1496. Ђурађ Црнојевић напушта Црну Гору јер је потпала под турску власт 

Оснивач прве ћириличне штампарије на Балкану- у Цетињу. 

*1494. Октоих је штампан у штампарији Црнојевића на Цетињу  

СЕОБЕ СРБА- КРАЈ СРЕДЊЕГ ВЕКА 
*Матија Корвин  (угарски краљ, 1458-1490) син Јанка Хуњадија 

*1463.упада у Босни и оснива Јајачку и Сребреничку бановину 

*границе бране српске породице које су се доселиле  (Јакшићи, Белимужевићи, Вук Гргуревић- „Змај Огњени Вук“- унук деспота Ђурђа) 

Вук Гргуревић, деспот у јужној Угарској, Славонији и Хрватској. 

Шајкаши- посебни одреди који служе за речну одбрану 

*шајка- врста лађе наоружане артиљеријским оружјем  

1475. Матија Корвин осваја Шабац 

1475. турке је поразио молдавски војвода Стефан 

1480/'81. Упад Матије Корвина и деспота Гргура до Крушевца. Победа на смедеревским заповедником Скендербегом. Сеоба 60 000 Срба са 

деспотом у Угарску (1480.) 

1493. битка на Крбавском пољу- пораз хрватске војске и бана од Турака 
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Султан Сулејман 2. Величанствени 1520-1566 

*1521. Турска опсада Београда и освајање и Шапца 

*1526. Мохачка битка- победа турске над угарском војском (Турци нису тада освојили Угарску) 

После српских сеоба: Банат и Бачка назване „српска земља“ 

*Џамије Хусеин-паше Бољанића налази се у Пљевљима (XVI век) 

*Грбови: Јакшића, Лазаревића, Бранковића, Црнојевића, Балшића 

*војвода Влад Цепеш Дракула- на челу Влашке. 1462. поразио је Мехмеда Освајача. Пребегао у Угарску и заточен.  Влашка признаје турско 

сизаренство. Свирепост-  МИТ О ВАМПИРУ ДРАКУЛИ 

Бертрандон де ла Брокијер, Путовање преко мора 

Јаничареве успомене (Турска хроника) Константина Михаиловића из Островице 


