
РАЗВИЈЕНО СРЕДЊОВЕКОВНО 
ДРУШТВО 

Друштвп средоег века чинили су: 

-Племствп ( феудалци или властелини) 

-Свештенствп  

-Грађанствп 

-Сељаштвп (слпбпдни сељаци, кметпви 

и стпчари) 

 

Привреда средњег века 

1.Натурална                                             2.Робно-новчана 

  (од V до XI века)                                                                  (од XII до XV века)  

 

                          Религије 

~ Многобожачка  

~ Хришћанство  

~ Ислам  

~ Јудаизам  

 



Владар 

Владар је у средоем веку бип врхпвни гпсппдар и заппведник впјске, 

дпнпсип је закпне и судип ппданицима. 

Владари средњовековних европских држава су носили различите 

титуле: жупан, кнез, краљ, цар, деспот. Највиша титула је била 

царска. 
 

 

 

 

 

                    

 

 

Филип IV Лепи – француски КРАЉ                  Иван IV Грозни – руски ЦАР 

 

 

 

 

 

Свети Јован  

Владимир – КНЕЗ 

Дукље      Стефан     Немања – велики ЖУПАН Рашке 



Племство 

Замак је био средиште племићког поседа. Подизан је углавном на 

узвишењима која су пружала природну заштиту. У почетку је био 

једноставна грађевина од дрвета, а касније од камена. 

 

 

 

 

 

 

Витез или ритер је припадао нижем племству.Био је ратник-коњаник, а 

његова обука је трајала дуго.Дечаци су са седам година одлазили у 

куће на обуку код неког моћнијег племића. Са 14 година је постајао 

штитоноша. Са око 20 година је свечано проглашаван за витеза. 

 

 

 

 

 

 

Поред витешких турнира, племићи су волели 

лов, јахање, пливање и забаву на гозбама уз 

богату трпезу и пратњу музичара .Омиљена 

игра им је била лов за соколовима који је 

називан краљевским спортом.  



Свештенство 

Свештенство је била посебна друштвена група коју су чинили представници цркве: 

свештеници, црквене старешине и монаси. 

   ЦРКВЕНЕ СТАРЕШИНЕ У ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ СУ: ПАРТРИЈАРХ, АРХИЕПИСКОП И ЕПИСКОП. 

   ЦРКВЕНЕ СТАРЕШИНЕ У КАТОЛИЧКОЈ ЦРКВИ СУ: ПАПА, НАДБИСКУП И БИСКУП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јоаникије Други - први српски ПАТРИЈАРХ              Клемент XII – римски ПАПА 

~ПАТРИЈАРХ И ПАПА, ППГЛАВАРИ ЦРКАВА, ИМАЛИ СУ ВЕЛИКИ УТИЦАЈ У ДРЖАВИ, СКПРП КАП И ВЛАДАР. 

~СВЕШТЕНИЦИ СУ ИМАЛИ МНПГП МАОИ УТИЦАЈ У ДРУШТВУ У ДРЖАВИ У ПДНПСУ НА ЦРКВЕНЕ СТАРЕШИНЕ. 

~МПНАСИ СУ ЉУДИ КПЈИ СУ ЖИВПТ У ППТПУНПСТИ ППСВЕТИЛИ БПГУ И ВЕРИ.ВЕЋИНА ОИХ ЖИВИ У 

МАНАСТИРИМА, А НЕКИ МПНАСИ ЖИВЕ САМИ ППТПУНП ПДВПЈЕНИ ПД СВЕТА.ПНИ СЕ ЗПВУ МПНАСИ 

ПУСТИОАЦИ. 

Манастир чини више зграда у кпјима се налазе спбе за 

спаваое, трпезарија, пставе за храну, библиптека и   

радипница.Главна зграда манастира је ппсвећена некпм 

светитељу.Живпт у манастиру је прптицап у мплитвама и раду.                                                                                                       

МАНАСТИР  ХИЛАНДАР   



Сељаштво 

Сељаштвп је била најбрпјнија друштвена група и главна радна 

снага у средоем веку. 

   Сељаци су живели у селима, на сппственим ппседима и на 

ппседима кпји су се налазили на имаоима феудлаца.Куће су им 

биле мале и скрпмне, а правлјене су пд набпја (мешавина земље и 

сламе) , или дрвета са крпвпм пд 

сламе. 

 

                                        

              

 

 

У средњем веку су постојали: 

слободни сељаци, кметови и 

сточари. 

Сељаци су највећи део дана напорно радили, од изласка до 

заласка сунца. Слободног времена 

скоро да нису ни имали. Деца сељака 

нису похађала школу већ су радила по 

цео дан као и њихови родитељи. 

Верски празници, крштења и свадбе 

били су једини дани за одмор.       

 

                    Лазар Бркић, Јелена Јанкпвић, Миљана Јанкпвић, Ксенија Кпцић, 

Пеки Радпсављевић,   Андријана Ристић VI1                                 


