
УДК: 
94+930.85(497.11)“06/14“

 
Прегледни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXII) IX, vol=25
Бр. 3 / 2010.

стр. 1-32.

- 1 -

  

- 1 -

СањаШуљагић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ФУНКЦИОНИСАЊЕСРПСКЕДРЖАВЕУ
СРЕДЊЕМВЕКУ**

Сажетак
Темаовогчланка јепериодизградњеипропастира
не средњовековне и средњовековне српске државе,
односнопериоднастанкапрвихопштихисторијских
услова заоснивањеипоштовањеауторитетаиин
ституцијаупрвимдруштвенимзаједницамасловен
скихнароданаБалканскомполуострву.Уразматрању
предуслова настајања политичких и економских ин
ституцијаиобичајаусредњовековнојсрпскојдржа
виауторобраћапосебнупажњунавременске,геофи
зичке,антрополошкеикултуролошкеодредницетих
предуслова.Теодредницесепосебноодносенаразвој
села и положај и статус сељакапољопривредника
(земљорадникаисточара)утадашњојдржави,јерсу
члановитогдруштвеногслојачинилиогромнувећину
становништва ињихов положај и статус је одсли
кавао развој читавогтадашњег друштва и државе.
Аутортекстаузавршномразматрањуузрокадискон
тинуитетауразвојуселаусредњевековнојсрпскојдр
жавикаоглавнеузрокенаводипоступноуспоставља
њевластитурскецаревиненањенимтериторијамаи
посебнеразлогекаоштосунепостојањесврсисходне
изградњеинфраструктурезаразвојикултивацијусе
лаисеоскогстановништва,тетежакположајсеља
каутокузавршнограспадатедржаве.

* На уч ни са рад ник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из-

град ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Iако по сто је на уч не рас пра ве у ко ји вре мен ски оквир мо же да 
се ста ви сред њо ве ков на срп ска др жа ва, уоп ште на пред ста ва о 

вре мен ском окви ру Сред њег ве ка (пе ри од од VII до пре ла ска XIV у 
XV век но ве ере) у овом кон тек сту озна ча ва про паст Рим ског цар-
ства и на се ља ва ње де ла Сло ве на на Бал кан ско по лу о стр во и ства-
ра ње њи хо вих др жа ви ца „скла ви ни ја“, ка ко су Ви зан тин ци зва ли 
њи хо ве те ри то ри је на Бал кан ском по лу о стр ву, те ства ра ње ра них 
сред њо ве ков них срп ских др жа ва-мо нар хи ја, све до па да Сме де ре-
ва 1459. и Бе о гра да 1521. го ди не, од но сно осва ја ња Бал кан ског по-
лу о стр ва од стра не Тур ског ото ман ског цар ства.

Из град њом спе ци фич них тра ди ци о нал них па три јар хал них од-
но са ко јим су ства ра ле и учвр шћи ва ле ду хов ну свест и др жав ни 
иден ти тет, сред њо ве ков на Ср би ја и дру га цар ства и др жа ве у ње-
ном окру же њу, сва ки на свој на чин, пред ста вља ли су спе ци фич не 
сред њо ве ков не вер зи је иде је „др жа ве као Бож је иде је на зе мљи“ 
Хе ге ла, Фих теа, Ми ла, ан тич ких Гр ка, Ви зан ти ја ца или на ро да на 
Да ле ком ис то ку. Што се ти че дру штве не стра ти фи ка ци је у ра ној 
сред њо ве ков ној и сред њо ве ков ној исто ри ји Бал кан ског по лу о стр-
ва, та да су на уну тра шњој дру штве ној ле стви ци ја сно би ли раз-
гра ни че ни вла да ри, чи је ти ту ле су про из и ла зи ле из се лек ци је „жу-
па на“, од но сно Ве ли ких ста ре ши на у се о ским за јед ни ца ма, као и 
фе у дал но, цр кве но и вој но плем ство на јед ној стра ни, и се ља ци, 
ко ји су чи ни ли огром ну ве ћи ну ста нов ни штва, бу ду ћи да су осно ву 
та да шње при вре де на Бал кан ском по лу о стр ву чи ни ли зе мљо рад-
ња, сто чар ство и са мо по не где ру дар ство и по је ди не гра не за нат-
ства. Се ља ци су би ли фе у дал но за ви сни ста нов ни ци – меропаси 
(зе мљо рад ни ци), ста ро се де о ци вла си и сло ве ни-сто ча ри, за ви сне 
се о ске за на тли је, слу ге (со кал ни ци), не ка вр ста фе у дал них кме то ва 
(отроци) и је дан ма ли део се о ског све штен ства. Они су у „Ду ша-
но вом за ко ни ку“, нај по зна ти јем срп ском сред њо ве ков ном прав ном 
ак ту ство ре ном у до ба вла да ви не срп ског ца ра Сте фа на Уро ша IV 
Ду ша на Не ма њи ћа (1308-1355.), на зва нисебрима. 

За раз ли ку од не ких ра ни јих исто ри ча ра и еко но ми ста1), по је-
ди ни са вре ме ни исто ри ча ри сма тра ју да је тер мин „фе у да ли зам“, 
1) Marc Bloch, FeudalSociety, trans. L.A. Manyon, 2 v., Uni ver sity of Chi ca go Press, 1961, 

U.S.A., Fran co is-Lo is Gan shof, Feudalism, trans. Phi lip Gri er son, Har per&Row, New York, 
1964, U.S.A., та ко ђе ви де ти Karl Marks, Bedafilozofije, Kul tu ra, Be o grad, 1964.
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ко ји се че сто ис ти че као глав на од ред ни ца епо хе сред њег ве ка, јед-
на ана хро на кон струк ци ја са ла жним осе ћа њем уни форм но сти.2)
Та ква тврд ња има из ве сног осно ва ако се раз ма тра ју дру штве ни 
од но си у раз ви је ним сред њо ве ков ним за пад но е вроп ским др жа ва-
ма, као што су Ен гле ска, Ита ли ја, Шпа ни ја, Пор ту гал, Хо лан ди ја 
или Фран цу ска, ко је су под ути ца јем раз во ја тр го ви не, за нат ства 
и по ја ве но вих тех нич ких про из во да раз ви ја ле под јед на ко и сво-
је гра до ве и се ла. У њи хо вим се ли ма и гра до ви ма ства ра ла се у 
сред њем ве ку не ка вр ста еко ном ске сим би о зе зе мљо рад ни ка, се-
ља ка-кућ них за на тли ја, тр го ва ца, пре ку па ца и по тро ша ча, а што 
је ујед но пра тио и раз вој суд ства и по ли тич ких ин сти ту ци ја, ле-
пих умет но сти и кул ту ре уоп ште, те ства ра ње но вих при вред них 
гра на.3) За раз ли ку од тих др жа ва, срп ска сред њо ве ков на др жа ва, 
због сво је ге о по ли тич ке по зи ци је ко ја ју је сме сти ла на гра ни це 
спа ја ња ве ли ких им пе ри јал них си ла кроз исто ри ју, као и због сво је 
ге о фи зич ке кон фи гу ра ци је и спе ци фич них уну тра шњих и спољ-
них при ли ка, ни је би ла кон стант на у раз во ју др жав но сти. То се 
по го то во ви ди у фи нал ној фа зи сред њо ве ков не срп ске др жа ве у 
XIV. ве ку, па на да ље кроз исто ри ју Ср би је као др жа ве, од но сно 
на не кон стант но сти раз во ја се ла као основ не дру штве не је ди ни це 
у Ср би ји тог вре ме на. Та не кон стант ност се огле да у не мо гућ но-
2) Eli za beth A. R. Brown, “The Tyranny of a Con struct: Fe u da lism and Hi sto ri ans of Me di e-

val Euro pe”, TheAmericanHistoricalReview79,Ame ri can Hi sto ri cal As so ci a tion, 1974, 
та ко ђе ви де ти Su san Reynolds, FiefsandVassals:TheMedievalEvidenceReinterpreted, 
Ox ford, Uni ver sity Press, Ox ford, 1994.

3) Was hing ton Ir ving, The Complete Works of Washington Irving, Ba u dry’s Li brary, Pa ris, 
1834, стр. 243-244: “Ако же ли да упо зна дух ен гле ског на ро да, стра нац мо ра оти ћи у 
уну тра шњост и ви де ти се ла, за се о ке, двор це, ви ле, се о ска га здин ства, ко ли бе, се о ске 
цр кве, по се ти ти се о ске ва ша ре и сај мо ве и спо зна ти на ви ке и ху мор ста нов ни штва … У 
не ким др жа ва ма ве ли ки гра до ви ап сор би ра ју бо гат ство и мо ду јед не на ци је и еле гант-
ног и ин те ли гент ног дру штва,  а уну тра шњост је на се ље на ско ро углав ном при про стим 
се ља штвом, док је у  Ен гле ској ме тро по ла обич но ме сто за са ста ја ње љу ди или не ка 
вр ста ге не рал ног ren de zvo us-a ви ших кла са, где они про во де не ко вре ме, да би се по-
сле вра ти ли увре же ним на ви ка ма свог се о ског жи во та … Ру рал ни чо век мо же да бу де 
јед но ста ван и груб, али не мо же би ти вул га ран. У та квом ам би јен ту ра фи ни ра ни чо век 
не мо же да на ђе ни шта уз не ми ра ва ју ће у од но су са ни жим дру штве ним сло је ви ма, као 
што би му се мо гло де си ти у гра ду… Ве ру јем да је то је дан од раз ло га за што су плем-
ство и го спо да по пу лар ни ји ме ђу чла но ви ма ни жег дру штве ног сло ја у Ен гле ској не го 
у не кој дру гој зе мљи и за што су ових дру ги из др жа ли то ли ко мно го пре си је без да се 
ви ше бу не око не пра вед не ди стри бу ци је бо гат ства и при ви ле ги ја.” У слу ча ју под руч ја 
Се вер не Ита ли је ви де ти: Jo seph Ne ed ham, ScienceandCivilizationinChina, Ed. Fran ce-
sca Braz, Vol. VI, No. 2, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1984, стр. 48: Ви де ти при мер олак-
ша ва ња еко ном ског жи во та се ља ка у Ита ли ји, од но сно успе шног ко ри шће ња тех ни ка 
ве тра и во де у уз го ју пи рин ча и сви ле, за хва љу ју ћи де ли ма на уч ни ка и ин же ње ра il 
Tac co la, Mar ti ni, али та ко ђе и, ка ко се по рет по ста вља, и де лу Chen Fu Записиопољо
привредииз 1149. го ди не, ко је је тр го вач ким ру та ма од Ки не до Евро пе до спе ло у ру ке 
на уч ни ка, тр го ва ца и се ља ка у се вер ном под руч ју Ита ли је.
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сти да по љо при вред ни ци у Ср би ји на пре ду ју у сва ком сми слу, за 
раз ли ку од по љо при вред ни ка у, на при мер, јед ној сред њо ве ков ној 
Ен гле ској, ко ји су се на кон јед ног пе ри о да кла сних дру штве них 
по бу на и уста на ка вре ме ном обра зо ва ли, уса вр ша ва ли по љо при-
вре ду и успе шно ко ег зи сти ра ли и ства ра ли но ве еко ном ске од но-
се са при пад ни ци ма дру гих дру штве них сло је ва у сво јој др жа ви, 
те та ко уна пре ђи ва ли не са мо жи вот при пад ни ка свог дру штве ног 
сло ја, не го и еко но ми ју чи та ве др жа ве.4) За раз ли ку од не ких дру-
гих сред њо ве ков них европ ских др жа ва, се ља ци у сред њо ве ков ној 
Ср би ји ни су ди за ли устан ке про тив вла сти тог плем ства и чла но ва 
дру гих дру штве них сло је ва, та ко да се у Ср би ји и у окол ним др-
жа ва ма ни су по ја вљи ва ли ствар ни и фик тив ни ли ко ви-уста ни ци у 
се ли ма по пут Ро бин Ху да у Ен гле ској, То мас Мин це ра у Не мач кој 
или ка сни је Ју риј Ја но ши ка у пост-сред њо ве ков ној Сло вач кој, ко ји 
су се бо ри ли про тив чла но ва дру гих дру штве них сло је ва у сво јим 
др жа ва ма. Са чу ва ни до ку мен ти из ма на сти ра као кул тур них и дру-
штве них цен та ра сред њо ве ков не Ср би је, са чу ва ни оста ци из сред-
њо ве ков них на се о би на, као и исто риј ске хро ни ке и оста ли исто риј-
ски до ку мен ти из тог вре ме на, на ве ли су не ке исто ри ча ре да твр де 
да су плем ство, све штен ство и се ља ци (отро ци, ме ро па си и се бри) 
жи ве ли ре ла тив но хар мо нич но и у ми ру јед ни са дру ги ма. Од ред-
бе „Ду ша но вог за ко ни ка“, као и дру ги сред њо ве ков ни до ку мен ти, 
сведочe о стро го и па жљи во од ре ђе ној по де ли уло га цар ске вла сти, 
цр кве, вла сте ле и се ља штва. Али, прав ни до ку мен ти из тог вре ме-
на све до че и да су срп ски се ља ци у сред њо ве ков ној др жа ви жи-
ве ли из у зет но те шким над ни чар ским жи во том. На гло дру штве но 
4) Wil li am Cun nig ham, GrowthofEnglishIndustryandCommerceduringtheEarlyandMid

dleAges (1890), Cam brid ge, 5th ed. (1910) on li ne, McMa ster: У овом сми слу ин те ре-
сан тан је при мер спе ци фич ног про це са дру штве не стра ти фи ка ци је Ен гле ске у ко јој 
се вре ме ном ме ђу се ља ци ма по ја вљу ју тзв. „ко пи хол де ри“ (др жа о ци пра ва на зе мљу 
на осно ву уго во ра) и „фри хол де ри“ (сло бод ни др жа о ци пра ва на зе мљу), ме ђу ко ји ма 
су до ви пра ве раз ли ку. Бо га ти се ља ци-фри хол де ри су има ли, за раз ли ку од ко пи хол де-
ра, пра во да уче ству ју на из бо ри ма за пар ла мент, и све ви ше су се по свом еко ном ском 
зна ча ју и по ли тич ком ути ца ју при бли жа ва ли плем ству, док су се ља ци-кућ не за на тли је 
све ви ше по ста ја ли за ви сни од град ских тр го ва ца. Иако сред њи век у Ен гле ској по тре-
са ју по бу не се ља ка про тив плем ства, за хва љу ју ћи по сте пе ној дру штве ној и еко ном ској 
сим би о зи ства ра ју се тр го вач ка дру штва за из воз тка ни на и оста лих про из во да ра ђе них 
у до ма ћој ра ди но сти, а од XIV ве ка по ста ју по пу лар ни га је ње ова ца на се лу, тек стил на 
про из вод ња у се лу и гра ду под јед на ко, те раз вој по мор ске мор на ри це. Још 1369. го ди-
не, у до ба вла да ви не кра ља Едвар да III, ен гле ска вла да из да је пр ви Навигациониакт 
ко јим се на ре ђи ва ло до ма ћим тр гов ци ма да се за пре воз сво је ро бе мо ра ју слу жи ти ен-
гле ским, а не стра ним бро до ви ма. Та кви прав ни ак ти, ко ји су омо гу ћи ли ства ра ње ја ке 
цен трал не по ли тич ке и еко ном ске мо ћи, по мо гли су раз вој ен гле ске тр го вач ке мор на-
ри це. Тр го вач ка мор на ри ца се по ка за ла из у зет но зна чај ном за раз вој чи та ве при вре де у 
Ен гле ској. Од XV ве ка она је пло ви ма свим мо ри ма За пад не Евро пе.
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ра сло ја ва ње у ко нач ној фа зи сред њо ве ков не др жа ве по ду да ри ло се 
са до ла ском број не осва јач ке тур ске ото ман ске вој ске на Бал кан ско 
по лу о стр во у XIV ве ку, што је још ви ше оте жа ло по ло жај се ља ка, 
али и чи та ве зе мље у ве ко ви ма ко ји су усле ди ли по сле то га.

ПРЕДУСЛОВИСТВАРАЊА
СРЕДЊОВЕКОВНЕСРПСКЕДРЖАВЕ

Да би се до нео увид у ква ли тет жи во та по љо при вред ни ка у 
сред њо ве ков ној Ср би ји по треб но је да се вре мен ски, ге о фи зич ки, 
ан тро по ло шки и со ци о ло шки са гле да жи вот по љо при вред ни ка-
њи хо вих прет ход ни ка из ра ни јих исто риј ских пе ри о да на под руч ју 
Ср би је. Пр во бит не људ ске за јед ни це на те ри то ри ји Ср би је жи ве ле 
су у за тво ре ним или отво ре ним про сто ри ма ко ји су их сво јим то-
по граф ским и ге о фи зич ким ка рак те ри сти ка ма упу ћи ва ли на фор-
ми ра ње спе ци фич них бли ских дру штве них од но са. Ме ђу соб ни од-
но си у тим за јед ни ца ма су се од ли ко ва ли од ре ђе ним за јед нич ким 
уве ре њи ма и нор ма ма ко ји су се, ме ња њем то по граф ских и ге о фи-
зич ких еле ме на та жи вот не сре ди не тих за јед ни ца, кроз вре мен ске 
епо хе ме ња ли и да ље раз ви ја ли. Пре ма ис тра жи ва њи ма исто ри ча-
ра Си ме Ћир ко ви ћа, у пр вом пе ри о ду Ле де ног до ба на те ри то ри ји 
Ср би је и оста лим под руч ји ма Бал кан ског по лу о стр ва, због хлад не 
кли ме и ве тра ко ји је сит ним пе ском за си пао до ли не ве ли ких ре ка 
и ства рао лес по рав ни ца ма, пр ви ста нов ни ци Ср би је су за сво ја 
ста ни шта би ра ли пе ћи не у об рон ци ма ни жих бр да ко ја за тва ра ју 
ма ње реч не до ли не. О то ме све до че кре ме ни ала ти ло вач ко-са ку-
пљач ких ску пи на љу ди ко је су про на ла зи ли ет но ло зи и ан тро по-
ло зи Јо ван Цви јић, Пе тар Вла хо вић и Ни ко ла Ми ло ше вић у пе-
ћи на ма као што је Пре ко но шка код Свр љи га у Ис точ ној Ср би ји, 
Пет нич ка код Ва ље ва и дру ге пе ћи не по Ср би ји. На кон по след ње 
кли мат ске осци ла ци је Ле де ног до ба (8.800-8.200. г.п.н.е.), ка да је 
це ла те ри то ри ја Ср би је укљу че на у ме ди те ран ску кул тур ну сфе-
ру, и на кон пе ри о да ме ња ња над зем них и под зем них то ко ва во да, 
обра зо ва ла су се плод на зе мљи шта, ре ке су уста ли ле то ко ве, те, ка-
ко све до че пред ме ти из на се ља Ле пен ски вир у кли су ри Ђер дап на 
ре ци Ду нав (5.300-4.800.г.п.н.е.), до ла зи до фор ми ра ња ме зо лит-
ских људ ских за јед ни ца на ни ским те ра са ма ре ка, где у оби љу има 
во де, огре ва, ри бе, ди вља чи, је сти вих пло до ва и дру ге до ступ не 
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хра не за ло кал но ста нов ни штво.5) У нео лит ном до бу на про сто ру 
та да шње Ср би је, чи ја се фи нал на фа за зва ла вин чан ском кул ту ром 
5) Си ма Ћир ко вић,Историја српског народа, Књига прва, Српска књижевна задруга,

Београд, 1981.: Лов ци, ри бо лов ци и ску пља чи пло до ва и би ља ка у пра ста ром на се љу 
Ле пен ски вир ни су по зна ва ли ин сти ту ци ју при ват ног вла сни штва, али су има ли раз ви-
је ну ор га ни за ци ју и спе ци ја ли за ци ју ра да, по што ва ње дру штве не хи је рар хи је, ре ли ги је 
и при род не око ли не. На се ље Ле пен ски Вир би ло је јед на вр ста „све тог Сун че вог гра да“ 
зе мљо рад ни ка и сто ча ра ко ји су сво ја бо жан ства-ауто ри те те при ка зи ва ли као људ ска 
би ћа у об ли ку ка ме них ста туа. Пре ма ис тра жи ва њи ма ар хе о ло га За гор ке Ле ти це и Дра-
го сла ва Сре јо ви ћа ма ло број ност та квих за јед ни ца (по че ти ри би о ло шке по ро ди це са 
нај ви ше два де сет чла но ва на јед ном ме сту), имо бил ност, огра ни че ност ко му ни ка ци је и 
сво ђе ње еко ном ски еск пло а ти са не те ри то ри је на не по сред ну око ли ну у Ле пен ском Ви-
ру ус по ста ви ли су спе ци фич не при вред но-дру штве не од но се ко ји су се за сни ва ли на 
де фи ни са ној по де ли ра да и спе ци ја ли за и ји по сло ва, со ли дар но сти и јед на ким оба ве за-
ма и истим пра ви ма свих чла но ва по ро ди це, као и на не кој вр сти ге рон то кра ти је, пре ма 
ко јој су ста ри ји му шкар ци и же не са ис ку ством у во ђе њу по сло ва би ли по што ва ни и за 
вре ме свог жи во та и по сле смр ти (стр. 11, ци ти ра ју ћи Дра го слав Сре јо вић, Ле пен ски 
Вир,стр. 141-150 и Za gor ka Le ti ca, „En se ve lis se ment et les ri tes fu ne ra i res dans la Cul tu re 
de Le pen ski Vir“, ValcamonicaSymposium 1972.).Ка сни ји ар хе о ло шки на ла зи о пр вим 
зе мљо рад нич ким и сто чар ским на се љи ма у Ср би ји го во ре да се оби ча ји из кул ту ре 
Ле пен ског Ви ра ни су про ши ри ли на оста ла под руч ја, не го да је по сте пе но при пи то-
мља ва ње жи во ти ња и кул ти ви са ње би ља ка ути ца ло на ства ра ње но вих кул ту ра на под-
руч ју Ср би је. Још увек се во де на уч не рас пра ве око то га да ли се ра ди ло о аутох то ном 
раз во ју или о ути ца ју раз во ја зе мљо рад ње и сто чар ства у Егеј ској Ма ке до ни ји и Те са-
ли ји под ве ро ват ним ути ца јем Ана до ли је, али је утвр ђе но да се кул ту ра зе мљо рад ње и 
сто чар ства на под руч ју да на шње Ср би је уста љу је од 5.300 г. п.н.е., од Ђер да па, Ба на та, 
Бач ке и Сре ма до Ко со ва и Скоп ске до ли не. У том пе ри о ду из два ја ју се фа зе ста ри-
јег Про то стар че во (5300-4800.г.п.н.е.), сред њег Стар че во (4.800-4.400.г.п.н.е.), мла ђег 
Вин ча-Тор дош (4.400-3.800.г.п.н.е.) и фи нал ног нео ли та Вин ча-Плоч ник (3.800-3.200. 
г.п.н.е.), ка рак те ри стич не по при ми тив ној зе мљо рад њи, ва ђе њу ми не ра ла из зе мље и 
оби ча ји ма об ле пљи ва ња зе мљом ко ли ба од пру ћа и сла ме. Екс тен зив на и про из во ђач-
ка еко но ми ја ства ра ла је брз при ра штај ста нов ни штва у до ли ни Ду на ва и у Се вер ној 
Шу ма ди ји, а до ла зи и до че стих се о ба.(На ла зи шта ке ра мич ке грн ча ри је, ке ра мич ког 
оруж ја и ору ђа и оста лих оста та ка кул ту ре ста ри јег нео ли та до ве ла су ар хе о ло ге Дра-
го сла ва Сре јо ви ћа и Сто ја на Ди ми три је ви ћа до за кључ ка да је ста нов ни штво би ло не 
са мо кул тур но не го и по пу ла ци о но је дин стве но, као и да се та да шња кул ту ра овог де-
ла Бал кан ског по лу о стр ва, бу ду ћи да је би ла окру же на ши ро ким по ја сом „ни чи је зе-
мље“, баш као и та да шње кул ту ре са Апе нин ског по лу о стр ва и За пад ног Ме ди те ра на, 
аутох то но раз ви ја ла.) До по чет ка сред њег нео ли та до го ди ле су се ва жне про ме не због 
се о бе ста нов ни ка из прав ца цен трал ног де ла Бал ка а на пре ма Егеј ској Ма ке до ни ји и 
Те са ли ји, на кон ко јих су по врат ни ци пре не ли оби чај град ње ку ћа уме сто до та да шњих 
ко ли ба, оби ча је ђу бре ња и на вод ња ва ња зе мље и уз га ја ња круп не сто ке и ова ца. Од 
та да зе мљо рад нич ка кул ту ра по ста је кул ту ра град ње трај них на се ља и пре ки да се до-
та да шњи про цес по кре тљи во сти, јер на ста је до ба ми ра и до бро су сед ских од но са под 
ути ца јем пре мо шћа ва ња до та да шње не јед на ко сти у на чи ну при вре ђи ва ња и ши ро ке 
раз ме не жи та ри ца или сточ них про из во да, те чак и до при сног род бин ског по ве зи ва ња 
(стр. 18-19, ци ти ра ју ћи Ј. Гли шић, А. Мер че гов, Д. Сре јо вић, I. Schwi detzky). На кон 
уста но вља ва ња трај них на се о би на у до ли на ма ре ка Ду нав, Ти са и Гру жа у вин чан-
ској кул ту ри, по чи ње раз вој ру дар ства и за нат ства, зби ја ју се ро дов ске за јед ни це, а 
до ма ћин ства се оса мо ста љу ју, те на кон не ког вре ме на и де ле на три ка рак те ри стич не 
ре ги је – по ду нав ску, ју жно мо рав ску и ко сов ску ре ги ју, из ме ђу кул ту ра Да ни ло-Бут мир 
на за па ду и кул ту ре Ве се ли но во-Ма ри ца на ис то ку. По ја ва но мад ских за јед ни ца на ис-
то ку усло ви ла је да се те жи ште кул тур ног раз во ја вин чан ске кул ту ре по ме ри на југ и 
да до ђе до фор ми ра ња фи нал не фа зе ње ног раз во ја у чи јем епи цен тру је би ло под руч је 
да на шњег Про ку пља, та ко зва на кул ту ра Вин ча-Плоч ник. У том пе ри о ду до ла зи до до-
се ља ва ња при пад ни ка бу бањ ско-хум ске кул ту ре и оста лих су сед них кул ту ра, до ла зи до 
се о ба при пад ни ка вин чан ске кул ту ре, за ми ра ња њи хо ве тра ди ци о нал не про из вод ње и 
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(3.800-3.200.г.п.н.е.), при ме ћу је се ус по ста вља ње зе мљо рад нич ке 
кул ту ре у трај но по ди за ним на се о би на ма на под руч ју ре ка Ду нав, 
Ти са и Гру жа. На се ља су има ла ре ше ну изо ла ци ју од вла ге, би ла 
су окре ну та нај че шће у прав цу се ве ро и сток-ју го за пад, са стро го 
раз гра ни че ним њи ва ма од ис па ша, де фи ни са ним тех ни ка ма ђу бре-
ња и на вод ња ва ња зе мљи шта, раз ме ном до ба ра, по чет ком раз во ја 
ру дар ства и за нат ства, зби ја њем ро дов ским за јед ни ца и оса мо ста-
љи ва њем до ма ћин ста ва. По ја ва но мад ских за јед ни ца на ис то ку је 
усло ви ла да се те жи ште раз во ја вин чан ске кул ту ре по ме ри на југ 
и да до ђе до фор ми ра ња фи нал не фа зе ње ног раз во ја у чи јем епи-
цен тру је би ло под руч је да на шњег Про ку пља, та ко зва на фа за Вин-
ча-Плоч ник, у ко јој до ла зи до фор ми ра ња по ро ди ца ко је су би ле 
не ка вр ста пре те че се о ске за дру ге и чи ји ути цај до во ди до по сте-
пе ног уки да ња за јед нич ког вла сни штва. Ба кар но, брон за но и гво-
зде но исто риј ско до ба до но се про ме не у кли ми чи та вог под руч ја, 
те ути ца ји степ ске кул ту ре на се ве ру и при мор ске кул ту ре на ју гу 
знат но ути чу на да љи кул тур но-исто риј ски ток зби ва ња на овом 
под руч ју. Под ути ца јем ба ден ске кул ту ре на се ве ро за пад ном де-
лу Па нон ске ни зи је по чи њу да се упо тре бља ва ју ву ча жи во ти ња и 
плуг у по љо при вред ним по сло ви ма.6)На кон што је по чет ком пр вог 
ве ка но ве ере те ри то ри ја Ср би је укљу че на у Рим ско цар ство, то 
под руч је на ко јем је жи ве ло не ко ли ко пле ме на на раз ли чи том сте-
пе ну раз во ја пр ви пут је ушло у оквир јед не зна чај ни је дру штве но-
по ли тич ке за јед ни це. Пре ма на пи си ма исто ри ча ра Си ме Ћир ко ви-
ћа, на под руч ју Бал кан ског по лу о стр ва Ри мља ни су се бо ри ли са 
Скор ди сци ма, Кел ти ма, Да ча ни ма и Дар дан ци ма, а због фи скал не 

ин вен ци ја и пре дач ких ри ту а ла, а на кон за ми ра ња вин чан ске кул ту ре на под руч ју Ср-
би је по чи ње ба кар но, брон за но и гво зде но до ба. 

6) Ibid, стр 23-33, ци ти ра ју ћи Ј. Гли шић, М. Га ра ша нин, М. Гр бић, Ј. То до ро вић, А. Цер-
ма но вић, A. Mep he ron-Д. Сре јо вић, М. Ва сић, А. Ју ри ши, С. Ди ми три је вић, B. Bruc-
kner, J. Ne u stupny, J. Ban ner). У ју жни јим пла нин ским под руч ји ма по ја вљу је се ути цај 
ра но хе лен ске егеј ске кул ту ре и по ма же ства ра њу тзв. ко сто лач ке кул ту ре ко ја се раз ви-
ја до 2300. г.п.н.ере, ка да ве ли ке ма се степ ских но ма да про ди ру пре ко под руч ја Ср би је 
све до Апе нин ског по лу о стр ва, при мор ја у Цр ној Го ри и остр ва у Јон ском мо ру, а у 
да љим пе ри о ди ма ву че дол ске, уње тич ке, хе лад ске и ва тин ске кул ту ре при ме ћу је се 
упо тре ба ме та лур ги је, тка ња, ке ра мич ког по су ђа, брон за ног оруж ја и злат ног на ки та у 
до ма ћин стви ма, те де ко ри са ње фа са да ку ћа гли ном, као и ан тро по форм не фи гу ри не са 
од ре ђе ном ико но граф ском схе мом ис ти ца ња по што ва ња уло зи же не у по ро ди ци при-
ка зи ва њем њи хо вих жи во то пи сних но шњи и на ки та, сим бо ла плод но сти ако што су 
пре сто ље, пти ца и слич но (стр. 43, 45, ци ти ра ју ћи Z. Le ti ca).Успон об ра де брон за них 
пред ме та и пљач ка шки по хо ди раз ли чи тих на ро да и по је ди на ца у по тра зи за си ро ви-
на ма и но вим тр жи шти ма чи не да на сту пи пе ри од јед не ре ла тив не ку тлур не син те зе 
ко ја об је ди ња ва лов це, од га ји ва че ко ња и рат ни ке, зе мљо рад ни ке и сто ча ре. Из прав ца 
Егеј ског мо ра до но се се ке ра мич ки, брон за ни, гво зде ни и сре бр ни пред ме ти за до ма-
ћин ство, а остим ути ца ја хе лен ске кул ту ре при ме тан је ути цај и Кел та, Скор ди ка, те 
про жи ма ње три бал ске, да то-гет ске и аута ри јат ске кул ту ре.
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и еко ном ске екс пло а та ци је бо ри ла су се и па нон ска, сар мат ска и 
дал мат ска пле ме на. На кон угу ши ва ња њи хо вих бу на кра јем II и 
по чет ком III ве ка оста ли су са мо за бе ле же ни latrones („раз бој ни-
ци“) ко ји су пљач ка ли по дру мо ви ма стра жа ре, тр гов це, а по не кад 
и ста ро се ди о це. Због бор би са вар вар ским пле ме ни ма, на под руч ју 
Ср би је Ри мља ни су гра ди ли мо сто ве за пре ла же ње вој ски и ства-
ра ли вој нич ке ло го ре од ко јих су нај по зна ти ји би ли Син ги ду нум 
и Ви ми на ци јум, а за по тре бе тр го ви не из гра ђи ва не су са о бра ћај-
ни це за по ве зи ва ње раз ли чи тих про вин ци ја. То је, уз раз вој ра ни-
јих пред рим ских на се ља на том под руч ју и ства ра ње но вих на се ља 
са ре ше ним про бле ми ма ка на ли за ци је на рас кр сни ца ма пу те ва и у 
бли зи ни руд ни ка, са хра мо ви ма и јав ним ку па ти ли ма, до при не ло 
еко ном ском раз во ју овог под руч ја. Упра вља ње ад ми ни стра тив ним 
је ди ци на ма би ло је по ве ре но ло кал ној ари сто кра ти ји, а по не где и 
офи ци ри ма или цар ским про ку ра то ри ма. Раз ли ка из ме ђу рим ских 
ад ми ни стра то ра, вој ни ка и ро ма ни зо ва ног сло ја и ста ро се де лач ког 
ста нов ни штва ни је би ла са мо у дру штве ном и еко ном ском по ло жа-
ју, не го и у је зи ку, јер је ста ро се де лач ко ста нов ни штво по се ли ма 
за др жа ло свој је зик, а ла тин ски је зик се упо тре бља вао у обла сти ма 
уз ре ку Са ву ко је су тр го ва ле са Ита ли јом. Зе мљо рад ња и сто чар-
ство су се раз ви ја ли као и у пред рим ско до ба, по себ но уз га ја ње 
ко ња у По мо ра вљу, због по тре ба вој ске и ад ми ни стра ци је. Ме ђу 
сто чар ским про из во ди ма био је по знат дар дан ски сир, уље се ни-
је про из во ди ло, а ви но ва ло за се по че ла са ди ти тек у тре ћем ве ку 
но ве ере. У од но су на под руч је Ита ли је и Грч ке за нат ство ни је би-
ло то ли ко раз ви је но, али под ути ца јем рим ских и грч ких тр го ва ца 
све ви ше су ја ча ли ку по ви на и по дра жа ва ње про из во да из њи хо вих 
кра је ва, те су се отва ра ле пр ве за нат ске ра ди о ни це за по тре бе на-
ра ста ју ћег ста нов ни штва, са ка ме но ре сци ма, об ра ђи ва чи ма ме та-
ла, мај сто ри ма-фи ли гран ти ма, а у рим ском ло го ру Ви ми на ци јум 
по че ла са ра дом и ков ни ца нов ца. Ме ђу тим, ра то ва ња, уну тра шњи 
не ре ди, одр жа ва ње број не вој ске и опа да ње про из вод ње у свим 
при вред ним гра на ма учи ни ли су да моћ Рим ског цар ства по ла ко 
по чи ње да опа да. То се ви ди и на при ме ру вој них ре фор ми ца ра 
Кон стан ти на, ко ји је од лу чио да ца ра у ра то ви ма пра те нај бо љи 
вој ни ци (тзв. comitatenses), а да се по гра нич на од бра на пре пу сти 
дру го ра зред ним вој ни ци ма (limitanei) ко ји су у вре ме ми ра об ра-
ђи ва ли по ља у око ли ни вој них ло го ра.7) Од тре ћег ве ка вар вар ска 
пле ме на на ди ра ла су са ле ве стра не Ду на ва, пу сто ши ла по ља, пре-
7) Ibid, стр. 94.



стр:132.

- 9 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2010год.(XXII)IXvol=25

ки да ла рад у руд ни ци ма и са о бра ћај на пу те ви ма, и по ро бља ва ла 
од ре ђен број ста нов ни штва ко је се ба ви ло по љо при вре дом. Та кве 
рат не не во ље и опо ре зи ва ње до во ди ли су се ља ке до крај ње бе де, 
а за ми ра ли су и гра ђе ви нар ство и тр го ви на. Сма тра се да је пр ве 
еле мен те Хри шћан ства на ове про сто ре до не ла рим ска вој на ле ги-
ја са Ис то ка, ка сни је је био при су тан ути цај Хри шћа на са Еге ја, а 
зва нич но се Хри шћан ство по твр ђу је 313. го ди не Миланскимедик
том ца ра Кон стан ти на8)и за жи вља ва, упр кос стал ним пљач ка ма и 
пу сто ше њи ма, на том про сто ру. 

По че так про па да ња Рим ског цар ства до во ди до по ја ве дру-
штве ног сло ја се ља штва на под руч ју та да шње Ср би је, од но сно уз 
обич не се ља ке зе мљо рад ни ке и сто ча ре и не ка да шњи ро бо ви по-
ста ју се ља ци, с тим што роп ство за ме њу је не ка вр ста фе у дал ног 
уго во ра и оба ве за се ља ка пре ма фе у дал ној вла сте ли.9) Фор мал но је 
у ве ћи ни цар ста ва и др жа ва са стро го од ре ђе ном фе у дал ном дру-
штве ном хи је рар хи јом фе у дал но вла сте лин шти тио сво ју рад ну 
сна гу – се ља ке-на јам ни ке, по мо ћу ви те зо ва и рат ни ка, а из над свих 
њих био је цар, од но сно краљ. Се ља ци су у чи та вом Ви зан тиј ском 
цар ству би ли у пот чи ње ном по ло жа ју у од но су на чла но ве дру гих 
дру штве них сло је ва. Од нос пре ма њи ма у дру штву ка рак те ри стич-
но се огле дао у од лу ци јед ног ви зан тиј ског вој ско во ђе из Драч ке 
те ме Ни ћи фо ра Ври је ни ја (око 1075-1077) да то ком јед не ње го ве 
рат не екс пе ди ци је у прав цу Хр ват ске и Ду кље ње го вој вој сци се-
ља ци се ки ра ма чи сте клан це и про ши ру ју пут.10)

У ви зан тиј ским из во ри ма се спо ми ње да су ме ђу Сло ве ни ма 
жи ве ли не сло бод ни љу ди, од но сно за ро бље ни ци, али да су Сло ве-
ни пре ма њи ма по не кад по сту па ли бла го, осло ба ђа ли их или при-
ма ли у сво је ре до ве. Те за ро бље ни ке, ко ји су се на зи ва ли још и 
отро ци, и ко ји су мо гли би ти за др жа ни, али и осло бо ђе ни, по ми-
њу и спи си из XI II и XIV. ве ка и прет по ста вља се да је на се ља ва-
ње отро ка на го спо да ре вој зе мљи и ис ко ри шћа ва ње њи хо вог ра да 
би ло нај че шћи об лик фор ми ра ња вла сте лин ста ва, ко ја су ка сни је 
по ста ла ка рак те ри стич на за фор ми ра ње дру штве ног и при вред ног 
си сте ма це ле фе у дал не епо хе.11) 
8) Ibid, стр. 100.
9) E. Ray Can ter bery,ABriefHistoryofEconomics–ArtfulApproachestotheDismalScience, 

World Sci en ti fic Pu blis hing Co. Pte. Ltd., Sin ga po re-Lon don, 2001, стр. 18-19.
10) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,, стр. 192, ци ти ра ју ћи Виз.извориIII, 240-

241.
11) Ibid, стр. 166.
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Јед на од оп штих не по вољ них окол но сти за при вред ни и по ли-
тич ки раз вој та да шње ра не сред њо ве ков не Ср би је и сред њо ве ков не 
Ср би је, баш као и ка сни је у ње ној исто ри ји, био је њен ге о граф ски 
по ло жај ко ји ју је до во дио у по зи ци ју при кле ште ња и ба лан си ра ња 
из ме ђу ве ли ких цар ста ва, раз ли чи тих ци ви ли за ци ја, кул ту ра, ве ра, 
иде о ло ги ја и по ли тич ких и при вред них си сте ма. Та кав ге о граф-
ски по ло жај је про у зро ко вао и не про пул зи ван раст ста нов ни штва 
и им про ви за ци је и ди пло мат ска кал ку ли са ња ло кал них вла сти у 
бор би за оп ста нак. О ком пли ко ва ном по ли тич ком по ло жа ју та кве 
јед не др жа ве го во ри чи ње ни ца да је од по чет ка XI ве ка Ср би ја, 
иако је има ла соп стве не кне зо ве и жу па не, би ла ујед но и под вр-
хов ном вла шћу ви зан тиј ског ца ра Са му и ла ко ји је на из ма ку X ве ка 
ус пео да за вла да ве ћим де лом Бал кан ског по лу о стр ва. Као та ква 
„за ви сно-не за ви сна“ др жа ва, она ни је би ла не по сред но укљу че на 
у по ли тич ку струк ту ру ви зан тиј ског цар ства.12)У дру гој по ло ви-
ни XI ве ка те жи ште бор бе ло кал них пле ме на и пле ме на до шља ка 
Нор ма на про тив ви зан тиј ске вла сти се по ме ра ло са дал ма тин ских 
гра до ва на на се ља у уну тра шњо сти Ср би је, а на кон смр ти ца ра Ва-
си ли ја II 1025. го ди не све ви ше је по ста ја ло при мет но ја ча ње ути-
ца ја срп ских кне же ва у по гра нич ним обла сти ма Ви зан ти је. Кра јем 
XI. ве ка за пад но е вроп ски кр ста ши кре та ли су се пре ма ис то ку и 
про ла зи ли пре ко зе ма ља на Бал кан ском по лу о стр ву, али та да шњи 
за пад но е вроп ски пу то пи сци, уз пар из у зе та ка, ни су пи са ли пу но о 
Ср би ма и оста лим на ро ди ма на том под руч ју. Го ди не 1127. из био 
је Угар ско-Ви зан тиј ски рат, а го ди не 1171. Мле тач ко-Ви зан тиј ски 
рат у ко јем су уче ство ва ли и Ср би. Уда јом кћер ке Је ле не ве ли ког 
срп ског жу па на Уро ша Пр вог за угар ског кра ља Бе лу Дру го га угар-
ско-срп ске ве зе су по ста ле бли же не го што су би ле у про шло сти. 
Али, Ср би ја ко ја се то по граф ски на ла зи ла из ме ђу ова два цар ства 
пре тр пе ла је у  у XII ве ку ве ли ка рат на ра за ра ња и гу бит ке.13)

ПРЕДУСЛОВИРАЗВОЈАСЕЛА
УСРЕДЊОВЕКОВНОЈСРБИЈИ

О ра ном сред њем ве ку, вла да ри ма и ста нов ни ци ма на овом 
под руч ју по сто је рет ки спи си, од ко јих су не ки пу ни сум њи вих 
тврд њи и фан та стич них опи са ко ји се не по ду да ра ју са исто риј-
ским чи ње ни ца ма и ар хе о ло шким на ла зи ма из тог вре ме на. Је ди ни 
12) Ibid, стр. 170.
13) Ibid, стр. 200, ци ти ра ју ћи Ј. Ка лић,РашкивеликижупанУрошII, та ко ђе стр. 201-207.
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по зна ти еле мен ти уну тра шње др жав но сти у Ср би ји у ра ном сред-
њем ве ку су на се ље ни и утвр ђе ни гра до ви као цен три по ли тич ке 
мо ћи и жу па ни ма ко ји упра вља ју те ри то ри јом, док ар хе о ло шки на-
ла зи го во ре да се ста нов ни штво пре те жно ба ви ло зе мљо рад њом 
и сто чар ством.14) Из ве сно је да су у до ба вла да ви не Ви зан тиј ског 
цар ства упра ви тог цар ства на Бал кан ском по лу о стр ву ве ли ки про-
блем пред ста вља ле аграр не обла сти без гра до ва и са сла бим ко му-
ни ка ци ја ма. 

У сред њо ве ков ној Ср би ји се ло је би ло ло кал на за јед ни ца по-
ро дич них за дру га, ко је су на ста ја ле за по се да њем де ло ва за јед нич-
ке сел ске зе мље за по тре бе по љо при вре де, пре те жно по вр тлар ства, 
во ћар ства и ви но гра дар ства.15) Исто ри чар, прав ник и ет но лог Вал-
та зар Бо ги шић и прав ник и по ли ти чар Алек са С. Јо ва но вић уочи-
ли су склад ност дру штве не стра ти фи ка ци је пр во у тра ди ци о нал ној 
се о ској по ро ди ци у сло вен ским зе мља ма на Бал кан ском по лу о стр-
ву. Исто ри чар и по ли ти чар Фра њо Рач ки та ко ђе је ис тра жи вао та-
да шњи за дру жни об лик по ро ди ца, ко ји је при пи си вао свим Сло-
ве ни ма, а нај ви ше га је про у ча вао у слу ча ју Хр ва та. Он је сма трао 
да у осно ви пле мен ског уре ђе ња у „при ми тив ном дру штву Сло-
ве на“ ви ше по ро ди ца чи ни род, чи је осо би не су би ли за јед нич ка 
имо ви на, по себ но име и скуп шти на на ко јој су му шкар ци и же не 
рав но прав но од лу чи ва ли и на чи јем че лу је био ста ре ши на ко ји је 
упра вљао се о ском за дру гом.16) Фра њо Рач ки је ис ти цао и ода ност 
ста ре ши на се о ске за јед ни це цр кви, ко јој су по кла ња ли за дру жну 
имо ви ну, а сли чан оби чај је по сто јао и у  сред њо ве ков ној Ср би ји. 
Вал та зар Бо ги шић и Алек са С. Јо ва но вић су сма тра ли да се о ска 
14) Ibid, стр. 163.
15) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела–достигнућа,проблемии

перспективесоцијализације, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 39.
16) Сма тра се да је за дру гар ство на ста ло у Шкот ској и Вел су од 1761. го ди не па на да ње, и 

да су по угле ду на бри тан ског пред у зет ни ка и ре фор ма то ра Ро берт Ове на (1771-1858) у 
XIX ве ку по љо при вред ни ци тра жи ли пра во по ли тич ког од лу чи ва ња кроз са мо-ор га ни-
зо ва ње. Gary Ric hard son, „A Ta le of Two The o ri es: Mo no po li es and Craft Gu ilds in Me di e-
val En gland and Mo dern Ima gi na tion“, JournaloftheHistoryofEconomicThought, Vo lu me 
23, Num ber 2, 2001, стр. 1, ци ти ра ју ћи Pi ren ne 1937: Као што су по љо при вред ни ци 
осни ва ли за дру ге, та ко су за на тли је и тр гов ци осни ва ли сво је есна фе, са те жњом да се 
та ко удру же ни од у пру кон ку рен ци ји но вај ли ја, од но сно да ство ре не ку вр сту „еко ном-
ске за шти те“. Пре то га, пред крај сред њег ве ка на те ри то ри ји Дал ма ци је за бе ле же но је 
осни ва ње пр ве се о ске за дру ге. Mi lo rad Bi bić Mo sor, „Jo ško Ni sko ta: Ma sli na je kao maj-
ka,  a lo za je kao že na!“, SlobodnaDalmacija, Split, 29.03.2009.: Гла го ља ши из По љи ца су 
1552. го ди не бе же ћи пред Тур ци ма, до спе ли на Брач у до ли ну Бла ца и та мо осно ва ли 
не ку вр сту пр ве по љо при вред не за дру ге. У њој су ста ре ши не све ште ни ци и све тов ња-
ци ор га ни зо ва ли по сло ве се ља ци ма (те жа ци ма), ко ји су уз га ја ли ов це, во ло ве и ма зге и 
про из во ди ли ма сли но во уље, ви но и мед.
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за дру га у осно ви про ис ти че из упу ће но сти обич не по ро ди це „ино-
ко шти не“ на по што ва ње се о ске за дру ге у ко јој су се „по спо соб но-
сти и ра ди но сти“ фор мал но и пре ћут но би ра ли пу но лет ни му шки 
за дру га ри за ста ре ши не, обич но ста ри ји љу ди, ко ји су, у слу ча ју да 
ни су во ди ли ра чу на о ин те ре су за дру ге, би ли сме њи ва ни.17) Иако 
је Фра њо Рач ки, као и Вал та зар Бо ги шић и Алек са С. Јо ва но вић, 
сма трао да је де мо кра тич ност си сте ма за дру гар ства би ла је дан од 
оп штих исто риј ских усло ва на ста ја ња ауто ри те та у дру штве ној за-
јед ни ци, а са мим тим и плем ства у раз во ју та да шњих дру штве них 
од но са, у слу ча ју хр ват ског плем ства он је опи си вао да су ста ре-
ши не име но ва ле на след ни ке још за сво га жи во та.18)

Ка ко је то ока рак те ри сао по ли ти ко лог Пе тар Ма тић, у пр вим 
фа за ма раз во ја ста ре срп ске др жа ве би ла је бит на ауто но ми ја ло-
кал не са мо у пра ве, те су та ко по сто ја ли раз ли чи ти те ри то ри јал ни 
об ли ци на род не са мо у пра ве и де цен тра ли за ци је (обла сти, жу пе, 
кра ји шта, се ла, гра до ви са до де ље ним ауто ном ним пра ви ма), као и 
ће лиј ски об ли ци ко лек тив ног жи во та на ро да са сво јим уста ље ним 
пра ви ма и оби ча ји ма де мо крат ске упра ве (ка ту ни, са бо ри, за дру ге) 
и уза јам но сти. Вре ме ном су се, у жу па ма ис пре се ца ној сред њо ве-
ков ној Ср би ји, фор ми ра ле ин сти ту ци је жуп ских и се о ских збо ро-
ва, или „збо ро ва се ба ра“, и др жав них са бо ра. За те са мо у прав не 
фор ме је би ло ка рак те ри стич но да су би ле по сте пе но под вр га ва не 
ауто ри те ту цен трал не по ли тич ке вла сти, од но сно ка ко је ја ча ла по-
ли тич ка и вој на власт та ко је цен трал на власт глав не управ не и 
суд ске функ ци је по ве ра ва ла др жав ним чи нов ни ци ма и вла сте ли-
ни ма, од но сно овла шће ним но си о ци ма хи је рар хиј ске фе у дал не 
вла сти.19) Фор ми ра ње жу па као глав них по ли тич ких је ди ни ца би ло 
је од ре ђе но и ге о граф ским ка рак те ри сти ка ма та да шње Ср би је. Зе-
мљо рад нич ко ста нов ни штво је за сво ја ста ни шта би ра ло углав ном 
ни же пре де ле по де сне за об ра ђи ва ње зе мље, али одво је не и пре се-
ца не ра зним пре гра да ма, та ко да су они чи ни ли ма ње ге о граф ске, 
при вред не и управ не це ли не - жу пе.20) Гу сте шу ме, од но сно „пу ста 
бр да“ или „пу сто ши“ као ши ро ки по ја си ко ји су пре се ца ли, из два-
17) На да Но ва ко вић,„Те о ри је о на стан ку и струк ту ри по ро дич них за дру га“, Становни

штво, вол. 43, 1-4, 2005, стр. 109-110, ци ти ра ју ћи Val ta zar Bo gi šić, Građauodgovorima
izrazličitihkrajevaSlovenskogJuga, Za greb, JA ZU, 1884, a); и Val ta zar Bo gi šić Oobliku
nazvanominokoštianuseoskojporodiciSrbaiHrvata, Be o grad , 1884, b)

18) Ibid, ци ти ра ју ћи Fra njo Rač ki, NutarnjestanjeHrvatskeprijeXII.vijeka, Za greb, Rad, JA-
ZU, 1890

19) Пе тар Ма тић, “Раз вој ло кал не са мо у пра ве у Ре пу бли ци Ср би ји“, Политичкаревија, 
2006, vol. 5, iss. 3, стр.395

20) Си ма Ђир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр. 357-358, ци ти ра ју ћи С. Но ва ко вић 
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ја ли и раз гра ни ча ва ли су сед не жу пе по ми њу се као не на се љи ви 
про сто ри у ра зним из во ри ма.21) У ра ној сред њо ве ков ној Ср би ји на-
се ља су вр ло че сто гра ђе на у ни ским пре де ли ма, на оба ла ма те ку-
ћих и ста ја ћих во да и у по је ди ним на се љи ма се опа жа ла те жња да 
се у град њи ку ће при бли же јед на дру гој и зби ју. О ве ли кој по ве за-
но сти ло кал ног ста нов ни штва са ре ка ма, на ко ји ма је би ло раз ви је-
но ри бар ство, и о зна ча ју ре ка за њи хов жи вот све до чи и чи ње ни ца 
да су жу пе, ко је су пред ста вља ле осно ву по ли тич ке ор га ни за ци је, 
че сто до би ја ле име на по сво јим ре ка ма.22)У пр вом пе ри о ду ра ног 
сред њег ве ка нај че шћи тип град ње ку ћа би ле су по лу зе му ни це че-
тве ро у га о не осно ве, из гра ђе не од др ве та, нај че шће од ко ља и пле-
те ног пру ћа, са об ле пље ним зи до ви ма, јед но став ним зе мља ним 
пе ћи ма, на би је ним по дом и усе че ним бан ком дуж јед ног или ви ше 
зи до ва. Вре ме ном су ку ће гра ђе не и на ви шим по вр ши на ма, нај че-
шће као брв на ре. Не ки еле мен ти и оби ча ји се о ског жи во та, као 
што су оде ва ње или про во ђе ње из ве сног вре ме на пре ко го ди не у 
брв на ра ма, пре у зе ти су из ста рих ан тич ких узо ра, а пре ма ет но-
граф ским ис тра жи ва њи ма мно ги еле мен ти и оби ча ји из сред њо ве-
ков ног жи во та су се одр жа ли у Ср би ји све до да на шњих да на. Та ко 
и дан-да нас у не ком пла нин ским де ло ви ма Ср би је сто ча ри жи ве 
је дан део го ди не у катунима, не кој вр сти се зон ског на се ља за сто-
ча ре на пра вље ног од тро шне, нај че шће др ве не гра ђе на пла нин-
ском под руч ју са па шња ци ма.23)Ар хе о ло шки про на ла сци у оста ци-
ма на се ља ра ног сред њег ве ка по ка зу ју да су та да шњи  зе  мљо рад-
ни ци упо тре бља ва ли зна тан број ме тал них пред ме та као зе мљо-
рад нич ке алат ке (ме тал ни око ви ашо ва, мо ти ке, ра ла, ср па, ко се) у 
об ли ци ма ко ји ће, за раз ли ку од сла би је очу ва них древ них алат ки, 
оста ти у упо тре би и у на ред ним сто ле ћи ма. Про на ђе не ко сти до ма-
ћих жи во ти ња го во ре да је на чин жи во та та да шњих ста нов ни ка 
Ср би је био дру га чи ји од на чи на жи во та сто ча ра из ста ро се де лач-
ких пле ме на, ко ји су се кре та ли у за ви сно сти од по кре тљи во сти 
њи хо вих ста да до ма ћих жи во ти ња. Про на ђе не су и жит не ја ме гра-
ђе не крај на се ља, као и ја ме за ду го трај но чу ва ње оста лих вр ста 
зр на сте хра не. Сма тра се да је пре ла зак са про са, ко је је ду го вре-
21) Ibid,стр. 358, ци ти ра ју ћи ЗаконикцараДушана,СтрушкииАтонскирукопис и С.Но-

ва ко вић 
22) Ibid, стр. 165.
23) Катунје тер мин илир ског по ре кла за па стир ске брв на ре, ко ји се пр ви пут по ми ње у 

сред њо ве ков ним до ку мен ти ма из XII и XI II ве ка. Ка ту ни су нај че шће по ди за ни на над-
мор ским ви си на ма око и пре ко 1.000 ме та ра, и гра ђе ни нај че шће у бли зи ни не ке пи ја ће 
во де. У њи ма су од ре ђе ни објек ти би ли на ме ње ни се зон ском бо рав ку од, у про се ку, 20 
до 100 по ро ди ца сто ча ра, док су од ре ђе ни об јек ти би ли на ме ње ни бо рав ку сто ке.
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ме на би ло основ на биљ ка у пре хра ни та да шњег ста нов ни штва, на 
пре хра ну жи том био узрок по ра ста та да шњег ста нов ни штва Ср би-
је, као и оп штег ја ча ња сло вен ских др жа ва у ра ном сред њем ве ку. 
Оста ци ри бљих ко сти ју го во ре да је ри бар ство би ло раз ви је но, а 
оста ци ко сти ју ди вљих сви ња и је ле на да је и ди вљач би ла за сту-
пље на у пре хра ни. На осно ву ар хе о ло шких про на ла за ка сма тра се 
да је ви шак зе мљо рад нич ких про из во да дао осно ву за спе ци ја ли за-
ци ју ра до ва и за нат ства, по го то во грн чар ства и ко вач ког за на та, а 
до де се тог ве ка и зла тар ства, те да је у на ред ним ве ко ви ма би ло 
раз ви ја но ткал ство, из ра да спе ци ја ли зо ва не обу ће и оде ће и шта-
вље ње ко же. На кон ви зан тиј ског осва ја ња у XI ве ку тр го ви на из ме-
ђу се ла и гра до ва по ста ла је ин тен зив ни ја, а по го то во се тр го ва ло 
на ки том и фи ном ви зан тиј ском ке ра ми ком. На се ло су из гра да сти-
за ли ко ма ди оруж ја, коњ ске опре ме, по је ди ни ала ти, итд.24)У се о-
ским ку ћа ма су углав ном жи ве ле три ге не ра ци је, са про сеч но око 
осам чла но ва у јед ном до ма ћин ству, од че га су бар по ло ви ну чи ни-
ла де ца. У ку ћа ма се спа ва ло, при пре ма ла се и је ла хра на, а же не су 
че шља ле и пре ле ву ну и пра ви ле раз ли чи те тка ни не. Обич но је јед-
но до ма ћин ство има ло 1-2 во ла, 2-4 кра ве, 3-4 сви ње и 10-20 ова ца. 
Ме ђу сто ча ри ма је би ло нај ра спо стра ње ни је ов чар ство, а по пу лар-
ни су би ли и го ве дар ство и ко њар ство. Ме ђу млеч ним про из во ди ма 
по себ но је био це њен вла шки сир. Ко ри шће ње зе мљи шних до ба ра 
ко ја су при па да ла вла да ру и цр кви се ља ци су им пла ћа ли у сто ци и 
си ру. По је ди на се ла, или не ке по ро ди це, ба ви ле су се грн чар ским, 
пче лар ским, ко вач ким и те сар ским за на том.25) Гра ни це ме ђу жу па-
ма би ле су утвр ђе не и услов но по де ље не на два раз ли чи та и не јед-
на ка де ла – пр ви део би ле су за јед нич ке и нео бра ђе не по вр ши не 
ко је је це ло куп но ста нов ни штво мо гло нео ме та но да ко ри сти, као 
што су па шња ци, шу ме, во де и су сед на бр да, док се у пре о ста лом 
де лу на ла зио сав пре о стао про стор по де љен из ме ђу зе мљо рад нич-

24) Си ма Ћир ко вић, Историјасрпскогнарода, стр. 164.
25) Ра ди во је Ар сић,ЖивотсељакаусредњовековнојСрбији,http://www.fi eld-ar cha e o logy.

com/clan ci/ar sic/in dex.php:„Са ме се о ске за на тли је углав ном су се тру ди ле да нај пре за-
до во ље по тре бе са мог се ла, а по том и ши рег тр жи шта. Цр ква је у се ли ма бр зо за у зи ма-
ла цен трал но ме сто у жи во ти ма ме шта на, по што су се сви ва жни до га ђа ји од ви ја ли око 
се о ског хра ма: кр ште ње и при ма ње де це у за јед ни цу, вен ча ње, не дељ на и пра знич на 
бо го слу же ња, про сла ве пра зни ка, опе ло и са хра на на гро бљу по ред цр кве. По ред то га, 
цр ква је кроз ду ги вре мен ски пе ри од успе шно хри сти ја ни зо ва ла се о ски жи вот и мно ге 
древ не оби ча је де ли мич но учи ни ла при хва тљи вим за Цр кву. Ка кве су оба ве зе се ља ка? 
По што су спа да ли у гру пу за ви сног ста нов ни штва, се ља ци су мо ра ли да ис пу ња ва ју 
раз ли чи те оба ве зе у нов цу и ра ду пре ма сво јим го соп да ри ма и вла да ру, ко ји је био и 
но ми нал ни го спо дар све зе мље. Се ља ци ко ји су жи ве ли на цр кве ним има њи ма има ли 
су оба ве зе са мо пре ма цр кви, јер су цр кве ни по се ди све до XV ве ка и вре ме на Де спо-
то ви не би ли осло бо ђе ни свих да ва ња пре ма вла да ру.“
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ких на се ља у жу пи. Сва ко се ло има ло је свој атар или по сед обе ле-
жен сви ма по зна тим утвр ђе ним, при зна тим и по што ва ним ме ђа ма. 
Се о ски по сед или атар се та ко ђе мо гао по де ли ти на два раз ли чи та 
не јед на ка де ла. На јед ном де лу су би ле за јед нич ке не по де ље не и 
нео бра ђе не по вр ши не ко је се ни су мо гле или сме ле де ли ти и ко је 
су и чи је је пра во ко ри шће ња при па да ло свим ме шта ни ма јед ног 
се ла, док је на дру гом де лу би ло све об ра ди во зе мљи ште по де ље но 
из ме ђу зе мљо рад нич ких по ро ди ца од ре ђе ног на се ља. На ред не 
епо хе ће ова квим дру штве ним и еко ном ским од но си ма да ти но ве 
об ли ке, јер ће вре ме ном ро дов ска и вој нич ка ари сто кра ти ја при ба-
вља ти и обез бе ђи ва ти све ве ћа пра ва на нео бра ди ви, а ка сни је и 
об ра ди ви део се о ских и жуп ских зе мљи шта. Сти ца њем та квих 
пра ва и по ве зи ва њем зе мљо по се да у но ве це ли не из два јао се и 
ства рао но ви фе у дал ни дру штве ни слој, ко ји је, иако су се жуп ске 
и се о ске це ли не одр жа ва ле ду го кроз сред њи век, ра за рао ин те гри-
тет се о ског и жуп ског под руч ја, по го то во у слу ча је ви ма ка да су 
фе у дал ни го спо да ри сти ца ли по се де у не ко ли ко су сед них или уда-
ље ни јих жу па.26) Др жа ва се та ко дру штве но „вер ти кал но“ ра сло ја-
ва ла, а у исто вре ме и „хо ри зон тал но“ те ри то ри јал но ши ри ла, од-
но сно, па ра док сал но, рас та ка ла у ко му ни ка циј ски не по ве за ном 
те ри то ри ју. По ли ти чар и прав ник Жив ко То па ло вић упра во у по ве-
зи ва њу но вих уда ље ни јих осво је них зе мљо по се да у но ве це ли не, 
као и у по сле дич ном дру штве ном и еко ном ском ра сло ја ва њу срп-
ског сред њо ве ков ног цар ства, ви ди узрок ка сни јег сла бље ња сред-
њо ве ков не срп ске др жа ве, вој ног по ра за и ње ног по сле дич ног пот-
па да ња под тур ску ото ман ску власт у дру гој по ло ви ни XIV. ве ка. 
Пре ма ње го вом ми шље њу, иако је би ла не спор на моћ тур ске ото-
ман ске вој ске у то ку ње них би та ка са срп ском сред њо ве ков ном 
вој ском на под руч ју та да шњег Ко со ва и Ме то хи је, узрок за про-
паст срп ске сред њо ве ков не др жа ве би ла је и у том пе ри о ду пре ве-
ли ка раз ли ка из ме ђу, на јед ној стра ни, фе у дал ног плем ства ко је се 
на кон ства ра ња цар ства  и за по се да ња те ри то ри ја ван гра ни ца ра-
ни је пр во бит не „ра шке Ср би је“обо га ти ло и де ли ло из ме ђу се бе, и, 
на дру гој стра ни, по ре зи ма оп те ре ће ног, си ро ма шног и обес пра-
вље ног се ља штва у тој др жа ви, чи ји се жи вот и рад сво дио са мо на 
пу ко пре жи вља ва ње.27) Не по би тан фак тор пре су дан за про ди ра ње 
26) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр. 358
27) Жив ко То па ло вић,Себриивластела–Друштвенипоредакустаројсрпскојдржави, 

Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 2002, стр. 47-48: „Као што код осни ва ња др жа ве 
пот чи ње на се љач ка ма са ни је уче сто ва ла, ни је уче ство ва ла ни код ње ног рас ту ра ња и 
про па да ња... Та мо где је срп ско про па ну ло цар ство, ни је би ло пра во га на ро да срп ског 
да га бра ни. Јер то цар ство ни је би ло ње го во, већ цар ство вла сте ле...“
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Ото ман ског тур ског цар ства на Бал кан ско по лу о стр во би ла су и 
број ност, сна га и ком пакт ност ото ман ских вој них сна га, за раз ли ку 
од вој них сна га та да шњег срп ског цар ства ко је су би ле при мо ра не 
да се рас по ре ђу ју на раз ли чи те ло ка ци је и ода тле пре ме шта ју за 
по тре бе ра то ва ња, без ве ли ких мо гућ но сти за пра во вре ме ну ме ђу-
соб ну ко му ни ка ци ју и про ход ност пу те ва за њи хо ву од бра ну цар-
ства у јед ној та квој но во на ста лој си ту а ци ји. 

Та да шњи пу те ви су би ли не про ход ни, јер су гу сте шу ме са ви-
со ким др ве ћем, као не ка вр ста при род них, те шко про ход них гра-
ни ца ме ђу жу па ма, би ле глав на ге о граф ска ка рак те ри сти ка та да-
шње Ср би је. Пре ма из ве шта ји ма стра на ца ко ји су у XI и XII ве ку 
про ла зи ли пу тем од Бе о гра да пре ко Бра ни че ва до Ни ша у та да-
шњој Ср би ји, на све стра не ши ри ле су се гу сте не пре глед не шу ме 
са ви со ким др ве ћем и те шко про ход ним ста за ма, ме ђу ко ји ма је 
жи ви ло ста нов ни штво не за ин те ре со ва но за тр го ви ну и нео бра зо-
ва но у по гле ду зе мљо рад ње. Гу сте и про стра не шу ме су ве ко ви ма 
до ми ни ра ле тим под руч јем, као и Под ри њем и По мо ра вљем, и као 
та кве се по ми њу и ве ко ви ма ка сни је у спи си ма из до ба вла да ви не 
кне за Ми ло ша Обре но ви ћа Ср би јом у XIX ве ку као јед на од глав-
них при род них осо би на зе мљи шта и од ред ни ца ко је су ути ца ле на 
жи вот ни стил ста нов ни штва.28) Ста нов ни штво и тр го вач ки пут ни-
ци бо ја ли су се ди вљих жи во ти ња и по тен ци јал них пљач ка ша док 
28) Вла ди мир Ћо ро вић,„Зе мља Шу ма ди ја хај дуч ка, до се ље нич ка и по бу ње нич ка“, Исто

ријскесвескеСрпсконаслеђебр. 3, март 1998.: Пре ма пу то пи су чу ве ног Хан са Дерн-
шва ма ко ји је 1553. го ди не про шао јед ним де лом Ср би је, уме сто ра ни јих плод них про-
пла на ка у ја го дин ском кра ју под њи ва ма и ви но гра ди ма све је би ло пу сто, за ба та ље но 
и за ра сло сит но го ри цом, док је по при ча њу А. Вол фа 1583. го ди не, ње го во по слан ство, 
ко је је од Па лан ке до Ја го ди не ишло „гр мљем и шу мом“, као од ша ле до са ме Па лан ке 
уло ви ло јед ног ме две да. Ото Пирх је 1829. го ди не бе ле жио да је од Кра гу јев ца до Бе-
о гра да ја хао три да на „кроз хра сто ве шу ме“ и да Шу ма ди ја још жи ви „ста рим па стир-
ским жи во том“. Ти хо мир Ђор ће вић, Србијапрестогодина - XIX.век,Et hos, Бе о град, 
2008., стр. 2-4:Исто ри чар и ет но граф Ти хо мир Ђор ђе вић твр ди да су ко му ни ка ци је у 
зе мљи би ле „про сто стра шне“, ци ти ра ју ћи опи се „оке а на гу стих шу ма“ у за пи си ма 
фран цу ског пе сни ка и по ли ти ча ра Ла мар ти на, аустриј ског кон зу ла Ни ко ле Фи ли по ви-
ћа, фран цу ског ди пло ма те Боа-ле-Кон та, ен гле ског кон зу ла Ђ.Л. Хо џе са и дру гих по се-
ти ла ца у Ср би ји XIX ве ка. Пи сац Јан ко Ве се ли но вић је у свом ХајдукСтанку на во дио 
да се ме сто њи ва и па шња ка на ла зе гу сте шу ме, а про та Ма ти ја Не на до вић је го во рио 
да гу стим шу ма ма „ни пе шак ни куд про ћи не мо же, а то ли ко ња ник.“ Из ве шта ји кне зу 
Ми ло шу Обре но ви ћу из 1834. го ди не го во ри ли су да су већ у пр вој по ло ви ни XVI II 
ве ка ста ри рим ски, ста ри срп ски и пу те ви гра ђе ни за вре ме аустриј ске оку па ци је би ли 
уни ште ни и упро па шће ни, са по не где са чу ва ном кал др мом ко јом су утвр ђе ни. Из Бе о-
гра да, цен трал ног и нај ва жни јег ме ста у зе мљи, са мо се у два прав ца мо гло ићи ко ли-
ма: пр ви је пра вац био до Звор ни ка, а дру ги за Ниш или до Ужи ца. Оста ли пу те ви „или 
су би ле ко зје пу та ње, или су би ли та ко рђа ви и та ко „стр ме ни ти“, или су во ди ли „пре ко 
ве ли ких бр да и по то ка“, да је њи ма би ло „те шко и ко ње про ве сти, а ка мо ли с ко њи ма 
про ћи.“   
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су про ла зи ли кроз те гу сте шу ме без ја сно озна че них пу те ва или са 
по не ким стр мо ви тим пу тем ко ји је во дио кроз њих. За вре ме ки-
ша по сто је ћи пу те ви су по ста ја ли блат ња ви, а по што тр го ви не ван 
већ до бро ухо да них рет ких пу те ва ни је би ло, ни је би ла раз ви је на 
ни град ња на си па. На си пе је по чео у Ср би ји гра ди ти тек по ли ти-
чар Или ја Га ра ша нин за вре ме вла де кне за Алек сан дра Ка ра ђор-
ђе ви ћа од 1842. до 1858. го ди не.29)По љо при вре да је у та квим ви-
ше ве ков ним усло ви ма би ла огра ни че на на раз вој са мо од ре ђе них 
пот по љо при вред них гра на у под руч ји ма ко ја су би ла по вољ на за 
то. За вре ме вла да ви не ото ман ске Тур ске не про ход ним кра је ви ма 
та да шње Ср би је та ква спе ци фич на осо би на кон фи гу ра ци је зе мљи-
шта и биљ ног и жи во тињ ског све та по го до ва ла је ло кал ном на ро ду 
да по ди же устан ке про тив ото ман ске вла сти, али је у исто вре ме 
огра ни ча ва ла и од ре ђи ва ла при вред ни раз вој др жа ве у од но су на 
европ ске раз ви је не др жа ве у истом пе ри о ду.30)

КУЛТУРАУСРПСКОЈСРЕДЊОВЕКОВНОЈДРЖАВИ

Од рас ту ра ња дав не пра сло вен ске за јед ни це до по ја ве пр вих 
пи сме них тек сто ва на сло вен ским је зи ци ма на Бал кан ском по лу о-
стр ву ни је про те кло ви ше од три-че ти ри сто ле ћа. Из ана ли зе име-
ни ца и гла го ла пра сло вен ског је зи ка ви ди се да је зе мљо рад ња има-
ла ва жну уло гу у жи во ту ста рих Сло ве на.31)Прет по ста вља се да је 
про цес хри сти ја ни за ци је тих се љач ких ма са био спор и из и ски вао 
ве ли ке на по ре и ма те ри јал не сна ге за фор ми ра ње цр кве не ор га ни-
за ци је на том про сто ру. У про це су хри сти ја ни за ци је тог под руч ја 
би ло је ис пр ва по мо ћи и са рим ске и са ви зан тиј ске стра не.32) Ка да 
је је дан од жу па на на том под руч ју, Ве ли ко мо рав ски кнез Рас ти-
29) Ти хо мир Ђор ђе вић,Србијапрестогодина–XIX.век, стр. 5.
30) Ibid,стр. 4.
31) Си ма Ћир ко вић,Историјасрпскогнарода,стр. 127, 143-146: У до ку мен ти ма из тог 

вре ме на по сто је име ни це као жи то, пше ни ца, раж, је чам, про со, хмељ, хрен, ти ква, 
ди ња, ре па, мак, грах, боб и мр ква, за тим плуг, ра ло, бра на, ко са, мо ти ка, срп, ло па та, 
ви ле, жр вањ, гум но, као и тер ми но ло ги ја де ло ва плу га, те гла го ли као ора ти, ко па ти, 
се ја ти, же ти, пле ви ти, ко си ти, мле ти, вр ћи, бра ти и мла ти ти. На во ће су се од но си ле 
име ни це ја бу ка, кру шка, шљи ва, ви шња, орах, ле шник, оско ру ша, бре сква и тре шња. 
Од сто ке су би ли по зна ти коњ, го ве до, сви ња, ов ца, ко за, гус(ка), ко кот, док се на тек-
стил ну при вред ну гра ну од но се име ни це и гла го ли као ву на, лан, ко но пља, пле сти, 
пре ти, мо та ти, ши ти, кро ји ти, тка ти, као и тер ми но ло ги ја ко ја се од но си ла на пче лар-
ство, ри бар ство, ме та лур ги ју, ко вач ки, др во дељ ски и ко лар ски за нат, на де ло ве ко ла и 
са о бра ћај и са о бра ћај на сред ства, те на раз ли чи те му зич ке ин стру мен те, пеј заж, биљ ни 
и жи во тињ ски свет. 

32) Ibid, стр. 151-155.
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слав 863. го ди не за тра жио од ви зан тиј ског цар ства спо соб не ми си-
о на ре да му по мог ну у усто ли ча ва њу Хри шћан ства у зе мљи, ви зан-
тиј ски цар је по слао у ми си о нар ску ми си ју уче не си но ве ви со ког 
ви зан тиј ског чи нов ни ка Ла ва, Ме то ди ја и Кон стан ти на (Ћи ри ла) 
ко ји су по зна ва ли осно ве сло вен ског је зи ка и по ку ша ли да му при-
ла го де по себ но пи смо и да на ње га пре ве ду нај ва жни је бо го слу-
жбе не тек сто ве. Пре њи хо ве ми си је су и све ште ни ци ла тин ске цр-
кве у Дал ма ци ји под Ви зан тиј ским цар ством по ма га ли у ши ре њу 
Хри шћан ства на тим про сто ри ма. У про це су хри сти ја ни за ци је на-
ро да за жи вео је спе ци фи чан на род ни оби чај – срп ска по ро дич на 
свет ко ви на слава, чи је се рас про сти ра ње при бли жно по кла па са 
ши ре њем ју рис дик ци је ауто ке фал не Срп ске ар хи е пи ско пи је осно-
ва не 1219. го ди не и са вре ме ном пре о бра жа ја цр кве ног жи во та у 
вре ме срп ског ар хи е пи ско па Са ве I (Све тог Са ве). Не ки на уч ни ци 
об ја шња ва ју по ја ву по ро дич не „сла ве“ по што ва њем кул та умр лих 
пре да ка у ку ћи и по ро ди ци ко ји су пр ви при ми ли Хри шћан ство, а 
на осно ву од ра ни је чвр стог по што ва ња по ро дич них пре да ка у ку ћи 
и по ро ди ци на том под руч ју.33)

Пре ма из во ри ма ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на VII Пор фи ро-
ге ни та (913-959) и оста лих ви зан тиј ских до ку ме на та, нај ста ри ји 
срп ски кне же ви би ли су кне зо ви Ви ше слав, Ра до слав, Про си гој и 
Вла сти мир. Пре ма на род ном пра ву они су мо гли на сле ђи ва ти имо-
ви ну по род бин ској ли ни ји, али њи хо во раз ро ђа ва ње и скла ња ње у 
су сед не зе мље, од ко ји је по себ но у до ба бу гар ског ка на Бо ри са 
пре ти ла опа сност за срп ску те ри то ри ју, ути ца ло је не по вољ но на 
ње ну не за ви сност и раз вој.34) Кра јем X и то ком XI ве ка срп ски вла-
дар Ми хај ло (1050-1081.) уз ди гао је под руч је Зе те на ранг кра ље-
ви не и она од 1077. го ди не по ста је пр ва срп ска кра ље ви на. Сле ди 
пе ри од су ко ба око тро на у ко јем су уче ство ва ли ра шки ве ли ки жу-
па ни, те као по сле ди ца ди на стич ких бор би за пре сто 1162. го ди не 
до ла зи на власт ро до на чел ник ди на стиј ске ло зе Не ма њи ћа ве ли ки 
жу пан ра шки Сте фан Не ма ња (1168-1196) и ти ме за по чи ње ера ди-
на сти је Не ма њи ћа у срп ској исто ри ји.35) Она је вла да ла Ср би јом 
или ње ним по је ди ним де ло ви ма до па да срп ске де спо то ви не 1459. 
33) Ibid, стр. 155.
34) Ibid,стр. 147-149.
35) Алек сан дар Де ро ко, СредњовековниградовиуСрбији,ЦрнојГорииМакедонији, Про-

све та, Бе о град, 1950, та ко ђе ви де ти и Ге ор ги је Остро гор ски, Привредаидруштвоу
Византијскомцарству, Про све та, Бе о град, 1973. 
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го ди не под власт тур ске ца ре ви не. Зна чај на чи ње ни ца за срп ске и 
оста ле сло вен ске кне же ви не у пе ри о ду вла да ви не ви зан тиј ског ца-
ра Ва си ли ја II на Бал кан ском по лу о стр ву би ла је та да је он по сле 
по бе де над Ма ке дон ским цар ством 1018. го ди не за у зео бла го на-
клон став пре ма осни ва њу ауто ке фал не Охрид ске ар хи е пи ско пи је 
у од но су на Ца ри град ску па три јар ши ју, при че му је се би за др жао 
пра во  да би ра ар хи е пи ско пе, а охрид ска цр ква је за др жа ла ста ри 
на чин жи во та и сти ца ња при хо да и ста ре при ви ле ги је. Пре ма по ве-
љи ца ра Ва си ли ја II, те ри то ри је ко је је об у хва та ла Охрид ска ар хи-
е пи ско пи ја про те за ле су се од ре ке Ду нав до Те са ли је, те од пла ни-
не Ри ле до Ја дран ског мо ра, чи ме је зна тан број епи ско пи ја ка сни је, 
а не ки број и знат но ка сни је, до спео под власт срп ских вла да ра, 
од но сно од 1219. го ди не оне ула зе под ју рис дик ци ју по себ не срп-
ске ар хи е пи ско пи је.36)Со цио-еко ном ски од но си све штен ства и се-
ља штва у Ра шкој епи ско пи ји, баш као и у Охрид ској епи ско пи ји, 
би ли су уре ђе ни пре ма ви зан тиј ским узо ри ма, што је има ло ве ли ки 
зна чај за вер ске, и ти ме и кул тур не при ли ке у Ра шкој.37) Све штен-
ство у до ба ди на сти је Не ма њић је мно го ути ца ло на пи сме ност и 
књи жев ност ра ног сред њег ве ка и ка сни је, о че му све до че цр кве ни 
до ку мен ти Мирославово јеванђеље (1185) и Вуканово јеванђеље 
(1197-1199), те основ ни прав ни ко декс срп ске цр кве Номоканон
или КрмчијаСветогСаве, ко ји је у исто вре ме „по Бож јем пра ву“ 
био и вр хов ни за кон сред њо ве ков не срп ске др жа ве.38)У дру гој по-
ло ви ни XII ве ка срп ско сло вен ска ре дак ци ја је зи ка и пи сма је за ме-
ни ла ста ро сло вен ску ре дак ци ју. За цр кве не до ку мен те из XII ве ка, 
као и за ста ро сло вен ску пре ве де ну или ори ги нал ну књи жев ност, 
углав ном из X и XI ве ка, пре све га би блиј ске тек сто ве је ван ђе ља – 
апра ко си и те тра, апо сто ли од но сно прак са по сто ли, псал ти ри и па-
ри меј ни ци, исто ри чар Си ма Ћир ко вић твр ди да су од и гра ли не са-
мо пре суд ну уло гу у еван ге ли за ци ји, не го и у укуп ном по гле ду на 
есте ти ку, по е ти ку и чи тав по глед на умет ност, те на раз вој дру-
штве них од но са и све сти у сред њо ве ков ној Ср би ји.39)Са крал ни 
објек ти, књи ге, сли кар ство, књи жев ност и оста ла умет нич ка де ла 
до ка зу ју ви сок сте пен раз во ја умет но сти и ци ви ли за ци је под ути-
36) Си ма Ђир ко вић,Историјасрпскогнарода, стр.176, ци ти ра ју ћи Но ва ко вић, Сне га ров, 

К. Ји ри чек, стр. 177-178.
37) Ibid, стр. 179, ци ти ра ју ћи А. Со ло вјев, ЗаконодавствоСтефанаДушана61, Законодав

ствоСтефанаДушана62.
38) Ibid, стр. 322, ци ти ра ју ћи С. Тро иц ки, Р. Н. Ша пов
39) Ibid, стр. 218-220, str. 226, str. 292.
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ца јем Хри шћан ства у ро ман ском, хр ват ском, срп ском и оста лим 
на ро ди ма на том под руч ју. Али, исто риј ски до ку мен ти из тог вре-
ме на све до че та ко ђе и о стал ним рат ним на пе то сти ма, уну тра-
шњим пре ви ра њи ма и су ко би ма ве ли ких цар ста ва на Бал кан ском 
по лу о стр ву и Ме ди те ра ну, што сва ка ко ни је мо гло да под сти цај но 
де лу је на раз вој по љо при вре де и уоп ште за по бољ ша ње жи во та 
при пад ни ка дру штве ног сло ја зе мљо рад ни ка, ри ба ра и сто ча ра на 
том под руч ју. По след ња де це ни ја XII ве ка до не ла је ве ли ке про ме-
не у по ли тич ким од но си ма на Бал кан ском по лу о стр ву. Ве ли ки жу-
пан Сте фан Не ма ња се бо рио за не за ви сност срп ске др жа ве ба лан-
си ра ју ћи из ме ђу угар ских сна га на се ве ру и ви зан тиј ских сна га на 
ју гу др жа ве, а у дру штве ном жи во ту се одр жа вао си стем по ко ме је 
на че лу др жа ве био ве ли ки жу пан, док су ве ћим те ри то ри јал ним 
це ли на ма вла да ли ње го ва бра ћа и си но ви. Ти ту ла ту ра Сте фа на Не-
ма њи ћа сти ца њем кра љев ске кру не из Ри ма огле да се у епи те ту 
„са мо др жац“ у зва нич ним до ку мен ти ма, што је до сло ван пре вод 
ви зан тиј ског цар ског епи те та „ав то кра тор“, чи ме је зва нич но по-
твр ђе на не за ви сност Ср би је као др жа ве.40) У по гле ду кти тор ства и 
умет но сти Сте фан Не ма ња је при бли жио то под руч је раз ви је ним 
европ ским сре ди на ма.41) Од XI II ве ка за хва љу ју ћи ја ча њу про све-
ти тељ ства и обра зо ва ња, у срп ској књи жев но сти се по ја вљу ју, 
осим естет ске фи ло зо фи је ви зан тиј ског и уни вер зал ног све та, и са-
мо стал не те ме.42)Пре ма ми шље њу исто ри ча ра Си ме Ћир ко ви ћа, 
уло гу у склад ној дру штве ној стра ти фи ка ци ји у ра ној сред њо ве ков-
ној и сред њо ве ков ној Ср би ји има ли су ма на сти ри-за ду жби не ко ји 
су у Ср би ји би ли на ме ње ни по ди за њу ка лу ђер ског ре да, упра вља-
њу има њем, ства ра њу пи сме них др жав них на ме ште ни ка, по ма га-
њу си ро ти ње и не го ва њу на у ка и умет но сти43) и ко ји су под јед на ко 
при вла чи ли чла но ве свих дру штве них сло је ва у пр вој фор мал ној 
срп ској др жа ви под упра вом ди на сти је Не ма њић. За раз ли ку од ви-
зан тиј ских ма на сти ра у ко ји ма се ду хов ни жи вот од ви јао изо ло ва-
но од дру штва, срп ски ма на сти ри су по ста ли сре ди ште вер ског жи-
во та, еко ном ски сре ђе ни и по што ва ни у дру штву, те су при вла чи ли 
љу де свих дру штве них сло је ва, ка ко Ћир ко вић пи ше, „ка ко се бре, 
та ко и вла сте лу“, те по го то во од XI II ве ка они по ста ју ме сто раз ви-
40) Ibid, стр. 301, ци ти ра ју ћи Остро гор ски, Автократорисамодржац, Глас 141-148 (Са-

бра на де ла IV), 323-327.
41) Ibid, стр. 262, ци ти ра ју ћи Ј. Ка лић, Ст. Хаф нер, Ф. Кем фер
42) Ibid,стр. 326-327.
43) Ibid, стр. 37-38.
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ја ња и хри шћан ске и на род не тра ди ци је.44) Вла сте лин ска де ца су се 
опи сме ња ва ла у ма на сти ри ма, а ре дов но су про во ди ла из ве стан 
вре мен ски пе ри од и на цар ском дво ру, где су се учи ла ле пом по на-
ша њу и вр ше њу из ве сних па жев ских слу жби. Се ла (да ро ва не и 
при зна те ба шти не или сво ји не, као и про ни је или про ни ја ри (не на-
след на вој нич ка има ња ко ја су узи ма на на на јам) при па да ла су го-
спо да ри ма – ве ли кој и ма лој вла сте ли, ма на сти ри ма, са мом вла да-
ру и про ни ја ри ма и би ла су ве за на за њих оба ве за ма. Ма ња 
вла сте ла и про ни ја ри су у по се ду има ли са мо не ко ли ко се ла, док су 
ве ли ка вла сте ла и цр кве ни ма на сти ри има ли по ви ше де се ти на се-
ла (нпр. ма на сти ри по пут Ма на сти ра Све тог Ар хан ге ла код При-
зре на и пре ко 90 се ла у по се ду). Из вор не дру штве не по ја ве у се о-
ском жи во ту би ле су паја, моба и позајмице, за сно ва не на 
ме ђу соб ном по ма га њу при оба вља њу се о ских по сло ва по прин ци-
пу без у слов не со ли дар но сти. Позајмица се за сни ва ла на уза јам ној 
со ли дар но сти, док је мобаби ла об лик без у слов не со ли дар но сти, 
од но сно за јед нич ко по ма га ње у ра до ви ма на ку ћи или њи ви до ма-
ћи на, без об зи ра ка квог је он имо вин ског ста ња и дру штве ног ста-
ту са у се лу. При то ме, ви ше од лич не во ље, лич ног мо ра ла или 
лич ног ре ли гиј ског мо ти ва, по вод за ова ку ду же ве ков ну по ја ву по-
ма га ња на не чи јем при ват ном по се ду у се лу би ла је дру штве на 
оба ве за.45) Ови ори ги нал ни се о ски оби ча ји уста ли ли су се у се о-
ском жи во ту, јер су би ли, иако дру штве на оба ве за, ујед но и ти пи-
чан об лик сло бод ног и пот пу но до бро вољ ног удру жи ва ња.46) Та ко 
је ве ко ви ма по сто ја ла тра ди ци ја да у се ли ма у Ср би ји за јед нич ке 
објек те гра де и одр жа ва ју, те да о за јед нич ким до бри ма, нпр. о за-
јед нич ким пасиштима жу па (ад ми ни стра тив них за јед ни ца ви ше 
су сед них се ла), шу ма ма, во да ма, пу те ви ма, гро бљи ма, мо сто ви ма, 
во де ни ца ма или кре ча на ма, за јед нич ки бри ну и од лу чу ју сви ста-
нов ни ци се ла.47) Нај ва жни ја пи та ња ко ја су се ти ца ла еко но ми је и 
упра вља ња сел ском и оп штин ском шу мом, ис па шом и одр жа ва-
44) Ibid,стр. 111.
45) Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела стр. 37,ци ти ра ју ћи Сре тен 

Ву ко са вље вић, Историјасељачкогдруштва, стр. 442-443.
46) Ibid, стр. 37, ци ти ра ју ћи Цвет ко Ко стић, Социологијасела, Из да вач ко-ин фор ма тив ни 

цен тар сту де на та Бе о град, 1975, стр. 202.
47) Ibid, стр. 34, ци ти ра ју ћи Сре тен Ву ко са вље вић, Писмасасела, Са вре ме на шко ла, Бе-

о град, 1962. и Сре тен Ву ко са вље вић, ИсторијасељачкогдруштваIII–Социологија
сељачкихрадова, СА НУ, Бе о град, 1983.
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њем по сто је ћих при род них и за јед нич ки из гра ђе них обје ка та ре-
ша ва ла су се на сел ском збо ру.48) 

ПРИВРЕДНЕИПОЛИТИЧКЕОДЛИКЕ
ДОБАЦАРАДУШАНА

На кон смр ти Са ве Не ма њи ћа 1236. го ди не, за вре ме вла да ви не 
кра ља Вла ди сла ва хор де Мон го ла ко је су го ни ле угар ског кра ља 
Бе лу IV про шле су кроз Бал кан ско по лу о стр во све до Дал ма ци је и 
на траг, оста вља ју ћи за со бом пу стош. Не и ма шти ном и ра за ра њи-
ма ис цр пље но ста нов ни штво би ло је не за до вољ но, што је ис ко ри-
сти ла вла сте ла 1243. го ди не у уну тра шњим не ми ри ма у зе мљи, и 
на власт је у вре ме тих пре ви ра ња уме сто кра ља Вла ди сла ва до-
шао краљ Урош I (1243-1276). За вре ме вла да ви не кра ља Сте фа-
на Уро ша Пр вог и кра ља Ми лу ти на (Сте фан Урош II Ми лу тин) 
Не ма њи ћа (1253-1321) из вр шен је про цес „ви зан ти за ци је“ до та-
да шње кра ље ви не Ср би је, као и др жав но про ши ре ње и по ве ћа ње 
при хо да за хва љу ју ћи тр го ви ни и ја ча њу при вре де у др жа ви. Осим 
тр го ви не со љу и дру гим про из во ди ма, по себ но је раз во ју тр го ви-
не по го до вао раз вој ру дар ства. Иако су Сло ве ни до та да по зна ва ли 
јед но став ну тех ни ку про из вод ње ме тал ног оруж ја и ала та, јед на 
ску пи на не мач ких ру да ра „Са си“ по мо гла је уве ћа њу про из вод-
ње и ори јен та ци ји тра же ња пле ме ни тих и обо је них си ро ви на, на-
ро чи то оло ва, сре бра и зла та.49) За вре ме вла да ви не кра ља Уро ша 
Пр вог раз ви ја ло се ру дар ство, али и на јам нич ка вој ска, ко ју ни је 
пред во ди ла вла сте ла, као у слу ча ју вла да ви не ра ни јих кра ље ва, а 
кра ље ви на Ср би ја је уби ра ла при хо де од тр го ви не ру дом, сто ком, 
кр зном, млеч ним про из во ди ма, ви ном, оруж јем и тек сти лом, ко ја 
се оба вља ла са Евро пом коп ном од Ви зан ти је и ис то ка. Зна чај тр-
го ви не за раз вој та да шњег дру штва до ка зу је и по сто ја ње нов ча не 
ва лу те – ко ва ни ца ко ја је би ла у упо тре би већ не где од сре ди не XIV 
ве ка у тр го вин ској раз ме ни Ср би је с ино стран ством.50) До вре ме на 
ца ра Сте фа на Уро ша IV Ду ша на Не ма њи ћа (1308-1355), по зна ти јег 
као ца ра Ду ша на ко ји је до нео нај по зна ти ји срп ски сред њо ве ков ни 
прав ни акт „Ду ша нов за ко ник“, се ља ци су мо ра ли да да ју да нак 
у хра ни вла да ру или чла но ви ма ње го ве по ро ди це, као и прат њи и 
48) Ibid, стр. 34.
49) Си ма Ћир ко вић, Историјасрпскогнарода, стр. 344-345, ци ти ра ју ћи К. Ји ре чек
50) Алек сан дар Де ро ко, СредњовековниградовиуСрбији,ЦрнојГорииМакедонији, Про-

све та, Бе о град, 1950,та ко ђе ви де тиОстро гор ски, Ге ор ги је,ПривредаидруштвоуВи
зантијскомцарству, Про све та, Бе о град, 1969. 
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чла но ви ма др жав не упра ве и пред став ни ци ма стра них др жа ва, али 
се на кон до ла ска ца ра Ду ша на на пре сто те оба ве за од но си ла са мо 
на ца ра са прат њом. Јед на оп шта од ред ба, Члан 81 из „Ду ша но вог 
за ко ни ка“ гла си ла је: „Пла ни не ца ре ве да су ца ру, а цр кве не цр ква-
ма, а вла сте о ске вла сте ли“, од но сно све зе мљи ште са па шња ци ма 
у пла нин ском ре ги о ну је би ло из де ље но на по се де цар ске, цр кве не 
и вла сте о ске, а ти ме су и сто ча ри би ли за ви сни љу ди од ца ра, цр кве 
и вла сте ли на.51) 

Глав ни по рез на зи вао се соће или соћ, или до хо дак цар ски, од-
но сно оп шти цар ски по рез. Ње га је би ла ду жна да пла ћа сва ка ку ћа 
(од но сно гла ва), а из но сио је је дан пер пер или про ти вред ност у жи-
ту. О са ку пља њу овог по ре за ко ји је ишао вла да ру, бри ну ла се вла-
сте ла. Дру га вр ста да жби не, ко ју је сва ки вла сник уби рао за се бе 
од се ља на са свог има ња, на зи вао се десетак и нај че шће се уби рао 
у жи ту, али и у  ме су, ме ду, вос ку... По ред ових да жби на, се ља ци су 
има ли и до дат не оба ве зе – да ра де сва ке не де ље на вла сте лин ском 
има њу, а по ред то га и два пу та го ди шње ка да су ве ли ки по сло ви, 
од но сно мо бе. Вла сте ла је при ку пље ни по рез да ва ла ца ру у го то-
ву нов цу или у жи ту, а у од ре ђе ним шу ма ма ко је су би ле на рас-
по ла га њу вла сте ли та ко ђе се за по тре бе сви њар ства и сто чар ства 
уоп ште ску пљао и хра стов жир и пре да вао ца ру у скло пу по ре за. 
Има ју ћи у ви ду ве ли ку уло гу хра сто вог жи ра у пре хра ни сто ке у 
сред њо ве ков ној Ср би ји, ра зу мљив је зна чај и уло га хра ста у мно-
го број ним срп ским на род ним пе сма ма, при ча ма, асо ци ја ци ја ма и 
ве ро ва њи ма. Оп шти цар ски по рез со ће ни су при ку пља ли по ре ски 
чи нов ни ци, не го је вла сте ла („ма ла вла сте ла“ про ни ја ре ви ћи – ко ја 
је има ла про ни ја ре–на след на вој нич ка има ња, као и ви ша по ран гу 
вла сте ла) би ла за ду же на да га при ку пља од ме роп са са цар ских ба-
шти на и про ни ја. Тим оп штим цар ским по ре зом пре хра њи ва ли су 
се љу ди и сто ка и на ба вља ло се оруж је. Ко њи и оруж је би ли су део 
др жав ног на о ру жа ња. Сво јом имо ви ном, се ли ма и шу ма ма ко је су 
ма на сти ри и вла сте ла до би ва ли од ца ра хрисовуљама (за кон ским 
пи смом са ца ре вим злат ним пе ча том) и простагмама(пи сме ним 
на ре ђе њи ма), они су сло бод но рас по ла га ли. Ца ре ви су че сто по ди-
за ли ма на сти ре као за ду жби не, а игу ма ни у ма на сти ри ма су има ли 
ранг вла сте ле. По рез се пла ћао и Па три јар ху, јер је цр ква као са-
мо стал на прав на ин сти ту ци ја има ла сво ја има ња, сво је ба шти не 
и зе мљо рад ни ке (ме то хе) ко ји су об ра ђи ва ли цр кве на има ња, тзв. 
51) Ра ди во је Ар сић, ар хе о лог ЖивотсељакаусредњовековнојСрбији: http://www.fi eld-ar-

cha e o logy.com/clan ci/ar sic/in dex.php



- 24 -

ФУНКЦИОНИСАЊЕСРПСКЕДРЖАВЕУСРЕДЊЕМВЕКУ.СањаШуљагић

„цр кве не љу ди је“ или метохије.52) Пре ма „Ду ша но вом за ко ни ку“ 
(„и на ти су ћу ку ћа да се хра ни у ма на сти ри ма пе де сет ка лу ђе ра“), 
о по тре ба ма јед ног мо на ха бри ну ло се 20 ку ћа.53) Се ла су у сред њо-
ве ков ној Ср би ји го то во увек би ла по ди за на у гру па ма ку ћа (про-
сеч но око 40 ку ћа, али и од 10 до 200 до ма ћин ста ва) на ма њем 
про сто ру, че сто са се о ском цр квом и гро бљем у сре ди шту се ла или 
на обли жњем бре жуљ ку. Се ла су по ди за на на ма њем про сто ру крај 
пи ја ће во де, нпр. крај не ке ре ке или из во ра, и у бли зи ни об ра ди ве 
зе мље, шу ме, па шња ка и пу та. Са раз во јем при вре де и тр го ви не 
то ком XIV ве ка, се ла са по вољ ним по ло жа јем до би ја ла су на зна-
ча ју и пре ра ста ла у тр го ве, углав ном не у твр ђе на на се ља са тр жи-
штем, а че сто и са па на ђу ри ма (ва ша ри ма). У вре ме ца ра Ду ша на, 
на кна ду за зи мо ва ње на вла сте лин стви ма Вла си су пла ћа ли на 100 
го ве да или ко ња – по јед но гр ло, а на 100 ова ца – ов цу са јаг ње том. 
По ред свих по сло ва ко ји су би ли ве за ни за об ра ду зе мље, се ља ци 
су има ли оба ве зу да на по зив вла сте ли на уче ству ју у вој ним по хо-
ди ма, као део ба штин ске вој ске. Они су углав ном са чи ња ва ли ла ку 
пе ша ди ју, ко ја је вре ме ном све ви ше гу би ла на свом зна ча ју. Од на-
о ру жа ња, се ља ци су има ли лак др ве ни штит, ко пље, се ки ру, за тим 
лук и стре лу. Слич на тој оба ве зи би ла је и оба ве за чу ва ња пу те ва 
и ма на сти ра од раз бој ни ка и пљач ка ша, те уче ство ва ње у зи да њу 
раз ру ше них жуп ских гра до ва. Пре ма сред њо ве ков ним за кон ским 
спо ме ни ци ма, ма на стир ским по ве ља ма и по пи си ма ста нов ни штва 
из вре ме на срп ских вла да ра и пр вих го ди на тур ске осва јач ке вла-
сти, те пре ма пу то пи си ма рет ких стра на ца као што су би ли Ги јом 
Адам и де ла Бро ки јер, у XIV ве ку са мо су гра до ви као Но во Бр до, 
При зрен и При шти на, те ста ри гра до ви као Ко тор, Ул цињ, Бар и 
но во о сво је ни ви зант ски град Ско пје би ли ра зи је ни у то до ба. Они 
су се раз ви ја ли за хва љу ју ћи про то ку тр го ви не из прав ца при мор-
ских ја дран ских гра до ва, на ро чи то Ду бров ни ка. Ро ба се ца ри ни ла, 
а из нос ца ри на био је ре гу ли сан тр го вач ким уго во ри ма. Пут пре ко 
жу пе био је ду жан чу ва ти го спо дар жу пе – вла сте лин, а око гра до ва 
и у гра до ви ма над глед ни ци или управ ни ци гра до ва кефалије (грч-
ки: кефалос – гла ва, по гла вар гра да), од но сноћефалијe, ка ко је гла-
сио ка сни је одо ма ће ни на зив те ти ту ле. У сред њо ве ков ној срп ској 
др жа ви би ли су раз ви је ни тр го ви на, ру дар ство и зла тар ство, као 
52) Жив ко То па ло вић,Себриивластела–Друштвенипоредакустаројсрпскојдржави, 

стр. 32-37.
53) Ра ди во је Ар сић,ЖивотсељакаусредњовековнојСрбији,http://www.fi eld-ar cha e o logy.

com/clan ci/ar sic/in dex.php, та ко ђе Алек сан дар Де ро ко, СредњовековниградовиуСрби
ји,ЦрнојГорииМакедонији
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и ко ва ње нов ца, али ни је по сто ја ла др жав на ков ни ца. Зла та ри су 
мо гли жи ве ти и ра ди ти са мо у оним се ли ма и гра до ви ма у ко ји ма 
је цар био одо брио ко ва ње нов ца и „Ду ша нов за кон“ од ре ђи вао је 
кон тро лу над зла та ри ма и над ко ва њем нов ца. У слу ча ју да је не ки 
зла тар нео вла ште но оба вљао ко ва ње нов ца у не ком се лу или гра-
ду, пре ма „Ду ша но вом за ко ну“ они су мо гли да бу ду рас ту ре ни.54) 
Ве ли ко бо га ће ње ви ших дру штве них сло је ва у др жа ви и лук суз у 
жи вот ном сти лу цар ског дво ра и чла но ва ви ших дру штве них сло-
је ва по вла чи ло је са со бом и ве ли ке рад не, нов ча не и жит не на ме те 
се ља штву за одр жа ва ње та квог бо гат ства и лук су за, као и за им пе-
ри јал не по хо де вој ске ца ра Ду ша на у прав цу Ма ке до ни је и Егеј-
ског при мор ја. Пот чи ње на не пи сме на, не на о ру жа на се љач ка ма са, 
ко ја је би ла при си ље на да те шко ра ди за ин те ре се цар ског дво ра, 
вла да ју ће др жав не, вој не ели те и на јам нич ке вој ске, као та ква би ла 
је не за ин те ре со ва на за ика кве им пе ри јал не по хо де др жав не ели те. 
Том чи ње ни цом, као и чи ње ни цом да су се вер на и ју жна вла сте ла 
у др жа ви би ли по де ље ни, прав ник и по ли ти чар Жив ко То па ло вић 
об ја шња вао је узрок по чет ка про па сти и рас та ка ња срп ске сред њо-
ве ков не др жа ве, од но сно кон крет ног вој ног по ра за ју жне срп ске 
вла сте ле у би ци на Ото ман ском тур ском вој ском на ре ци Ма ри ци 
1371. го ди не, као и ка сни ји по раз се вер не срп ске вла сте ле и ње не 
на јам нич ке вој ске на Ко со ву 1389. го ди не.55) 

ИСТОРИЈСКИДИСКОНТИНУИТЕТ
УРАЗВОЈУДРЖАВНОСТИНАКОНРАСПАДА

СРЕДЊОВЕКОВНЕСРПСКЕДРЖАВЕ

Пре ма ми шље њу Жив ка То па ло ви ћа, „на кон што је но ва власт 
оста ви ла у сви ма по се ди ма и пра ви ма вла сте лу ко ја се ис тур чи ла, 
а по том је за ве ла чврст, свеж тур ски фе у да ли зам, већ у дру гој или 
тре ћој ге не ра ци ји за бо ра ви ле су се су прот но сти из ме ђу ста ре срп-
ске вла сте ле и се ља штва, и осе ћа ли су се са мо зулуми, опо ре зи ва-
ње и при ти сак но вих го спо да ра. Ти ме се ме њао и ду хов ни од нос 
на род не се љач ке ма се пре ма срп ској вла сте ли и ње ној др жа ви. Сад 
су то би ла „до бра го спо да ри шћан ска“.“56) У се о ским сре ди на ма су 
се ља ци мо ра ли од ра ђи ва тикулук (ко лек тив ни рад под при ну дом) 
54) Ibid, стр. 45.
55) Ibid, стр. 47-48: „Као што код осни ва ња др жа ве пот чи ње на се љач ка ма са ни је уче ство-

ва ла, ни је уче ство ва ла ни код ње ног рас ту ра ња и про па да ња... Та мо где је срп ско про-
па ну ло цар ство, ни је би ло пра во га на ро да срп ског да га бра ни. Јер то цар ство ни је би ло 
ње го во, не го цар ство вла сте ле...“

56) Ibid, стр. 48-51.
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ко ји је, ка ко је при ме тио аграр ни со ци о лог Цвет ко Ко стић, као ти-
пи чан об лик на мет ну те при нуд не со ци ја ли за ци је у на ро ду, остао 
на злом гла су јер се на ње му ра ди ло „ду го, под те шким усло ви ма 
и без па ре и ди на ра“.57) Ка ко је 1928. го ди не при ме тио швај цар ски 
док тор хе ми је и кри ми но лог Ру долф Ар чи балд Рајс (Ro dolp he Ar-
chi bald Re iss, 1875-1929), ко ји је ду ги низ го ди на про вео у Ср би-
ји, у до ба вла да ви не тур ске осман лиј ске вла сти ку лу че ње се ља ка, 
од но сно тај при нуд ни „нај же шћи рад се ља ци ма је ма ло ко ри стио, 
јер се од ње га обо га тио са мо угње тач.“ Ар чи балд Рајс је ту чи ње-
ни цу на во дио као раз лог у свом об ја шње њу за што су то ком ве ко ва 
се ља ци на ви кли да ра де са мо оно ли ко ко ли ко је нео п ход но и ни су 
хте ли да ра де ви ше за то што би то ко ри сти ло са мо њи хо вом ти ра-
ни ну.58) Нај вред ни је де ло ве зе мљи шта у се ли ма (ора ни це, воћ ња ке, 
па шња ке и шу ме) тур ске вла сти до де љи ва ле су бе го ви ма (вла сте-
лин, ве ле по сед ник) и спа хи ја ма. Њи хо ве чиф чи је са по ро ди ца ма су 
на ма лим ба шти на ма (по се ди ма) жи ве ле у си ро ма штву и на гра ни-
ца ма би о ло шког оп стан ка. То је по је ди не по ро ди це при мо ра ва ло 
на по сте пе не се лид бе у плод ни је пре де ле уну тар Ср би је. У вре ме 
по себ но по о штре них да жби на ото ман ских тур ских вла сти и тур-
ских вој них по хо да мно ге по ро ди це су на пу шта ле сво је ба шти не, 
скла ња ле се у шу ме и збе го ве, а не ке су се и исе ља ва ле. Та ко се око 
30.000 Ср ба и знат но ма ње Ма ке до на ца и Шип та ра-Кли мен та под 
вођ ством срп ског Па три јар ха Ар се ни ја Ш. Цр но је ви ћа 1690. го ди-
не од се ли ло на се вер пре ко Са ве и Ду на ва.

Са дру ге стра не, за раз ли ку од јед ног та квог ко ло ни зо ва ног, 
гу стим шу ма ма об ра слог Бал кан ског по лу о стр ва, чи је ло кал но ста-
нов ни штво је „ку лу чи ло“ за по тре бе свог осва ја ча и чи је спољ но и 
уну тра шње устрој ство је би ло ве ко ви ма не про ме ње но, па ра лел но 
су се у истом вре мен ском пе ри о ду у за пад ним, сред њим и ју жним 
раз ви је ним европ ским др жа ва ма раз ви ја ле по љо при вре да и дру ге 
гра не при вре де. Та ко су се у Ен гле ској већ од 1784. го ди не из да ва-
ли пе ри о дич ни ча со пи си и књи ге на те му по љо при вре де, а др жа ва 
је про мо ви са ла ин сти ту ци је ко је ути чу на по бољ ша ње стан дар да 
про из вод ње на се о ским до ма ћин стви ма По зна ти ен гле ски пи сци и 
струч ња ци за по љо при вре ду. Ар тур Јанг (Art hur Young, 1741-1820) 
и Ви ли јам Мар шал (Wil li am Mar shall, 1745-1818) ак тив но су из-
у ча ва ли по љо при вре ду, ка ко те о рет ским, та ко и ем пи риј ским ис-
тра жи ва њи ма. За хва љу ју ћи мно го број ним те о риј ским ис тра жи ва-
57) Цвет ко Ко стић,Социологијасела, Из да вач ко-ин фор ма тив ни цен тар сту де на та Бе о град,

1975, стр. 202.
58) Ру долф Ар чи балд Рајс,ЧујтеСрби!, Зла то у сти, Бе о град, 2008, стр. 14.
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њи ма, сту диј ским пу то ва њи ма и сво јим упо ред ба ма до ма ће по љо-
при вре де са по љо при вре дом су сед них зе ма ља, ови ин те лек ту ал ци 
су да ли ве ли ки до при нос раз во ју по љо при вре де у сво јој др жа ви 
и ин спи ри са ли мно ге сво је са вре ме ни ке да ра де на раз во ју по љо-
при вре де у др жа ви и у ње ним ко ло ни ја ма и ти ме ујед но по ма жу и 
укуп ном еко ном ском раз во ју Ве ли ке Бри та ни је.59) У истом ве ку је 
и се вер но а ме рич ки пи сац Во шинг тон Ир винг (Was hing ton Ir ving, 
1783-1859) у свом де лу RuralLifeinEngland (РуралниживотуЕн
глеској) твр дио да стран цу, ко ји је хтео да фор ми ра ми шље ње о ен-
гле ској др жа ви и „мо рал ном ка рак те ру на ци је“,  ни је би ло до вољ-
но да оде у ме тро по лу, не го да је уну тра шњост зе мље би ла та ко ја 
је мо гла да му да од го вор на то.60) За раз ли ку од успе шно про ве де не 
еко ном ске сим би о зе по љо при вред ни ка, за на тли ја и тр го ва ца у раз-
ви је ним пост сред њо ве ков ним др жа ва ма у по чет ном пе ри о ду дру-
штве ног ра сло ја ва ња се љач ког ста нов ни штва на за на тли је и тр гов-
це, ве ли ки про блем у исто риј ском дис кур су раз во ја по љо при вре де 
и др жав но сти у Ср би ји би ло је сла бо по ве зи ва ње дру штве ног сло ја 
по љо при вред ни ка и за на тли ја и тр го ва ца, од но сно не за жи вља ва-
ње за нат ства и тр го ви не у се о ским сре ди на ма. Ве ћи на ло кал ног 
ста нов ни штва се по сле Пр вог срп ског устан ка (1804-1813) ба ви-
ла ис кљу чи во по љо при вре дом и сто чар ством. Тр гов ци и за на тли је 
су би ли ма њи на ко ја је жи ве ла у ве ћим на се љи ма и њих је, пре ма 
за пи си ма од 1827. до 1836. го ди не, књи жев ни ка, ан тро по ло га и со-
ци о ло га Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (1787-1864) „на род обич но 
мр зео, јер су би ли го то во пот пу но по тур че ни и од ро ђе ни од срп-
ства.“61) 

У вре ме по о штре них да жби на за се о ске по ро ди це од 1801. до 
1804. го ди не по ве ћа но је од ме та ње у ре до ве уста ни ка – хај ду ка и 
до шло је до при пре ма ња от по ра дахијама и јаничарима (до шља ци-
ма–зу лум ћа ри ма и „по реж џи ја ма“). Пре по кре та ња Пр вог срп ског 
59) G. E. Fus sell, “My Im pres si ons of Wil li am Mar shall”, AgriculturalHistory, Vol. 23, No. 1, 

Ja nu ary 1949, the Agri cul tu ral Hi story So ci ety, USA, стр. 57-61.
60) Was hing ton Ir ving, The Complete Works of Washington Irving, Ba u dry’s Li brary, Pa ris, 

1834, стр. 243-244. Ка сни је, на дру гом кра ју све та, у пе ри о ду чу ве не Ме и ђи ре фор ма-
ци је у XIX ве ку, у раз ма тра њи ма ја пан ских ин те лек ту а ла ца ка ко да уна пре де сво ју зе-
мљу и до ве ду је у ред нај ра зви је ни јих др жа ва на све ту, мно ги од њих су као по зи ти ван 
при мер ис ти ца ли ода ност ен гле ских ин те лек ту а ла ца раз во ју се ла и по зи ва ли у сво јим 
де ли ма ја пан ску ин те лек ту ал ну ели ту да, по угле ду на ен гле ску вик то ри јан ску ели ту, 
про во ди не ко вре ме у го ди ни по ја пан ским се ли ма и та ко по мог не „со фи сти ка ци ју“ 
при пад ни ка дру штве ног сло ја се ља ка и ти ме урав но те жи, уса гла си и под стак не раз вој 
чи та вог ја пан ског дру штва. 

61) Са ша Јо ван че вић,„Мо дер ни за ци ја срп ског дру штва у XIX ве ку”, Политичкаревија, 
бр. 1/2010, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2010, стр. 414.



- 28 -

ФУНКЦИОНИСАЊЕСРПСКЕДРЖАВЕУСРЕДЊЕМВЕКУ.СањаШуљагић

устан ка под вођ ством Ђор ђа Пе тро ви ћа Ка ра ђор ђа 15. 02. 1804. 
го ди не, у Ср би ји је нај ве ће град ско на се ље по сле Бе о гра да би ло 
Ужи це. У по сто је ћим град ским на се љи ма по сто ја ле су уста но ве 
и јав не згра де, као нпр. ма ги страт (суд ска уста но ва), по штан ска 
ста ни ца (мен зу ла на, ме зи ла на), шко ле, слу жбе и ко нак (го спод ски 
двор) и вој ни објек ти. По се ли ма је због те шких усло ва жи во та че-
сто вла да ла оску ди ца хра не, би ло је и не род них го ди на и ши ре ња 
ра зних бо ле сти. Ве ли ке не по сед ну те по вр ши не зе мљи шта, по год-
не за га је ње до ма ће сто ке и ко ри ште ње шу ма, се о ских утри на, ли-
ва да, има ња и ку ћа по сте пе но су на се ља ва ле по ро ди це из су сед них 
кра је ва, већ ка ко су се уну тра шње се о бе у зе мљи од ви ја ле.62) За бе-
ле же но је да су по чет ком XIX ве ка основ ни раз ло зи за исе ља ва ња 
ста нов ни штва из тзв. па сив них кра је ва са по реч ја гор њих то ко ва 
ре ка Дри не (Лим, Пи ва и Та ра), Не ре тве, Мо ра че и Зе те, са цр но-
гор ских бр да, ста ро вла шке обла сти, ра шке обла сти (или не ка да-
шњег но во па зар ског, а по том сје нич ког Сан џа ка) и Ис точ не Бо сне 
(или не ка да шње Сан џа ка Боснe) у Кне же ви ну Ср би ју би ли оп ште 
си ро ма штво, лич на и имо вин ска не си гур ност, зу лум ћа ре ње пред-
став ни ка ту ђин ске вла сти и „не род не го ди не“. По је ди не ста ро се-
ди лач ке по ро ди це су убр за но за по се да ле нај бо ља зи рат на (об ра-
ди ва) зе мљи шта, шу ме, ли ва де и оста ла до бра, па су „ку по ви ном“ 
и ра зним при ви ле ги ја ма оза ко ња ва ле њи хо ва при сва ја ња. Оста ла 
зе мљи шта и до бра су до де љи ва на до се ље ни ци ма са гла сно њи хо вој 
ку пов ној мо ћи и од ре ђи ва њу вла сти (на хиј ски кнез, се о ски кнез 
и се о ски кмет), на ко је пре де ле и по се де да се на се ле. На осно ву 
та квих спе фи цич них ви ше ве ков них те шко ћа у при вред ном и по-
ли тич ком жи во ту на под руч ју Ср би је за по че ла је у XIX ве ку јед на 
но ва исто риј ска епо ха – ства ра ње мо дер не гра ђан ске др жа ве под 
вла шћу кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа (1823-1868.)63) Она је до не ла 
пр ве по ли тич ке и прав не од ред бе о уре ђе њу др жа ве по угле ду на 
раз ви је не европ ске др жа ве, уз пр во бит но по сте пе но уса гла ша ва-
ње са прав ним за ко ни ма до та да шње вла сти. Под лич ном на хо ђе њу 
кне за Обре но ви ћа, али и за хва љу ју ћи од ла сци ма мла де ин те лек ту-
ал не ели те на шко ло ва ње у ино стран ство, до ла зи ло је до про ме на 
и у оби ча ји ма и ста во ви ма у дру штву, до по нов ног под сти ца ња до 
та да за не ма ре ног раз во ја пи сме но сти, књи жев но сти, обра зо ва ња, 
на у ка, еко но ми је и ле пих умет но сти. Ипак, до та да шње не по сто је ће 

62)   Ми ли сав Р. Ђе нић, Златиборупрошлости, Ти то во Ужи це, 1983.
63)  Ми ло ван Ри стић, СтариВлах, Ту ри стич ка штам па, Бе о град, 1963, та ко ђе ви де ти Ћо-

ро вић, Вла ди мир, ЗемљаШумадија хајдучка, досељеничка и побуњеничкаи Ђе нић, 
Ми ли сав,Златиборупрошлости
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или за не ма ре но, ка ко основ но, та ко и функ ци о нал но обра зо ва ње 
ло кал ног ста нов ни штва у по гле ду раз во ја по љо при вре де и по бољ-
ша ња жи во та на се лу, упр кос ве ли ким на по ри ма по је ди на ца из ре-
до ва но во на ста ју ће ин те лек ту ал не ели те, од ви ја ло се ве о ма спо ро 
у од но су на раз ви је не европ ске др жа ве XIX ве ка. То се не ми нов но 
од ра зи ло и на да љи све у ку пан раз вој др жа ве у исто риј ским иза зо-
ви ма ко ји су усле ди ли на кон тог пе ри о да. 

SanjaSuljagic
FUNCTIONINGOFSERBIANSTATEINTHEMIDDLEAGES

Summary
Themeofthispaperisaperiodofestablishmentanddis
integrationofearlymedievalandmedievalSerbianstate.
It is theperiodofdevelopmentoffirstgeneralhistorical
preconditions forestablishmentandrespectofauthoriti
esand institutions inancient Slavic communitieson the
Balkanpenninsula.Inananalysisofthepreconditionsfor
establishment of political and economic institutions and
customsinmedievalSerbianstate,theauthorofthetext
focused on periodical, geophysical, antropological and
culturologicalcharacteristicsofthesepreconditions.The
characteristicsarerelatedtodevelopmentofthevillages
andthestatusandroleofthepeasantsagriculturists(the
ploughmenandstockbreeders)inthatstate,asthemem
bersofthatsocialclassmadethegreatmajorityofthepo
pulationandsotheirstatusandtherolereflecteddevelop
mentofthesocietyandstateingeneral.Theauthorofthe
paperinfinalanalysisofthecausesfordisintegrationof
themedievalSerbianstatecitedcertaingeophysicaland
sociologicalreasonsasamainindirectcauseforit,such
asalmostnonexistingbuildingoftheinfrastructureaimed
atdevelopmentandcultivationofthevillageandthelife
ofpeasantsofthattime,and,asoneofdirectcausesforit,
anextremelydifficultpositionofthepeasantsinthefinal
phaseofthemedievalstateduetotheirheavytaxationand
harsheconomicand livingconditionsandestablishment
ofOttomanTurkishruleinthatregion.
KeyWords:villages,peasants–sebri,parishes,parishhe
ads,parishcooperatives,royaltaxationsoć
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Abstract
Themeofthispaperisaperiodofestablishmentanddis
integrationofearlymedievalandmedievalSerbianstate.
Withinthethemeauthorofthepaperanalyzedaperiodof
development of first general historical preconditions for
establishment and respect of authorities and institutions
inancientSlaviccommunitiesontheBalkanpenninsula.
Infirstpartofthepapertheauthoranalyzedthenotionof
“feudalism”andpresenteddevelopmentofagriculturein
ancientBalkanianpeninsulapriortothearrivalofsome
SlavicpeoplesontheBalkanianpeninsula.Usingmainlya
narrativeandcomparativeapproachinthefirstpartofthe
paper,theauthorassertedthatitwasspecificgeophysical,
climaticandculturalfeaturesofthatareathatcontributed
toestablishmentofaspecificprimitiveagriculturalcivili
zationpriortotheestablishmentoffirsturbansettlements
intimesoftheRomanEmpireinthisregion.Insecondpart
ofthepapertheauthorpresenteddevelopmentoffirstRo
manurbansettlementsandlaterdevelopmentofspecific
Slavic typeofurbanandagriculturalsettlements in that
region. Using a comparativecontrastive method author
assertedthatthegeophysicalandclimaticfeaturesofthis
areawithforestedmountainsandriversandrivervalleys
contributed to the birth of specific Serbian village com
munitieswiththeirownparticularcultural,economicand
political elements, but underlined that such geophysical
and climatic environment also negatively affected deve
lopmentofinfrastructureandcommunicationnetworkin
thestateofthattime.Theauthoralsoanalyzedsocialhie
rarchicalrelationswithinthevillagecommunitiesandthe
stateingeneralandunderlinedmainstructuralelements
ofthesocietyandstateinSerbianpremedievalandmedi
evalstatepriortoarrivalofTurskihOttomanforcesand
theirruleoverthisregion.Apartfromthefactregarding
obviousprevailingpowerandforceoftheconqueringOt
tomanTurkisharmyforcesintermsoftheirnumberand
strengthas themaincauseof itsconquestof theregion,
theauthorpresented thecauses fordisintegrationof the
medievalSerbianstatepriortothearrivaloftheOttoman
Turkisharmyandcitedcertaingeophysicalandsociolo
gicalreasonsasamainindirectcauseforit,suchasal
mostnonexistingbuildingoftheinfrastructureaimedat
developmentandcultivationofthevillagesandthelifeof
peasantsofthattime,and,asoneofdirectcausesforit,
anextremelydifficultpositionofthepeasantsinthefinal
phaseofthemedievalstateduetotheirheavytaxationand
harsheconomicandlivingconditions.Inthefinalpartof
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thepapertheauthorusedacomparativecontrastivemet
hodtocomparedevelopmentoftheSerbianmedievaland
postmedievalstatewithsomeEuropeanadvancedstates
in termsofeconomyandagricultureat the sameperiod
andusingsuchmethodtheauthorpresentedsomegene
rallyimportantfeaturesofSerbiansocietyandstateprior
toestablishmentofSerbianstateunder theruleofDuke
MihailoObrenovicin19thcentury.
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