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БЕОГРАД 

С обзиром на оскудицу 

средних изворних података о 

непо

IX 
века, може се поставити питање да ли се 

о њему, у време првог словенског помена, 

може још нешто ново када су исто

ријски извори о средњовековном 

систематски претресани 1 . Чини нам се да 

може, и то не само на основу тих ретких, 

временски међусобно удаљених, изворних 

вести, већ и уз помоh општих кретања у 

Европи, која су, бар посредно, 

ла и збивања н;'\ нашем тлу. Шта више, 

изгледа да ОГIште прилике, макар донекле, 

објашњавају 878. годину, која 

околности, постала граница 

ког и византијског 

словенског Београда с друге 

ђутим, одмах поновити оно што је 

одавно познато: све хронолошке границе 

имају релативну вредност. Тешко скоро 

се може рећИ болно, повлачење из-

међу епоха, се зна 

да су оне полако, обично кроз дуг времен

ко и стари 

венски град. 

сумње, био словенско 

половине IX B~Ku 

неки Словени су неп 

у другу. Та-

у то нема никакве 

насеље и пре друге 

то време 

били високи 

ционери царства, а словенске 

масе, као и раније, биле су 

тор у околини и на далеком Пе-

лопонезу, акамоли око 

пак и 878. година 
и

нека граница. За-

то смо дужни да се сетимо те године, по-

Годuшња'К zрада Беоzрада 

КЊ. XXV - 1978. 

IX И Х ВЕКА 

готово када је у питању град који је оди

грао тако улогу у прошлости сло

венских народа, а посебно српског. 

Док Подунавље у антици сматрано 

за област на граници образованог света, 

оно је у Позном Римском царству добило 

изузетан значај, првенствено због великог 

притиска тзв. варварских народа. У почет

ку Велике сеобе то су били Германи и 

ни, па тек онда Словени и Авари. 

и варвара Бије био сукоб 

два проста непријатеља већ борба два све-

та, 

Та 

су се по много чему разликовали. 

се одигравала највише у Поду-

нављу, па су зато на прелазу из старог у 

средњи век добили изузетан значај градо

ви на Сави и Дунаву. Око тих места вар

вари су водили жестоке борбе и обично 

их поседали, после чега су лако продира

ли на југ, у Царство. Али, ти центри су, 

у исто Bpe;Vle, били и главна упор ишта Им-
за борбу против варварских народа, 

су се кретали, и једни друге сатира

ли, на простору северно од великих река. 

у те опште оквире на почетку средњег ве

ка, уткана и историја Београда. Био је 

то, дакле, град који се налазио на путу 

од севера ка југу Европе. А углавном тим 

правцем кретали су се народи то!а вре

мена. Све је њих, са хладног и снежног 

севера, привлачио топли 

увек био центар света3 . 
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Осим тога, народи раног средњег века 

кретали су се са истока према западу. При 

томе су посебан значај имали они који су 

долазили из Азије. У IV веку то су били 
Хуни, У VI Авари, у VП Бугари, а у IX и 
Х Пошто су стигли у Европу, они су 

пљачкали и, по правилу, остајали у 

не се у стару постОјбину. За 

центар свога деловања обично су узимали 

низију, која је била погодна за 

продирање на све стране, а особито на 

и запад. Како се Београд налазио на ру-

он био на путу и ових, а-

и његова непо-

средно је везана за све њих. су га 

Хуни и Авари4 • Баш у време првог сло

венског помена, био 

ра, а управо у 

која ће, једно време, уздрмати 

пу. Како су Угри стигли до 

на, Бургундије, Вердена, 

а 924. године, по изричитим наводима из

вора, у Павији спалили "четрдесет четири 

цркве", сигурно је њихова тадашња улога 

у области Београда била необично вели

ка. Нажалост, она нам је углавном непо

зната, али нас наводи на мисао да, ка

да је у питању прва половина Х века, 

сумњамо у непрекидни ток вла

сти у Београду до 971. године. 
Природни положај на саставу ве-

ликих река и уздигнутом на 

јужном рубу Панонске али и на 

почетку Балканског полуострва, одредио 

је Београду непрекидност живота. Мада 

у историји града, бар када је у питању ра

ни средњи век, било прекида, када је Бео

град, можда и више био у руше

винама, у њему се живот увек обнављао. 

Слава других градова у 

пример 

антици, ,....,'_~I~...,.·~' 

у позном 

тамнила, у неким 

град се од њих по томе што је у 

својој прошлости имао само 

али никако коначну пропаст. Чини се да 

цао, М'·-." •• ,"' 

био 

је био 

происти-

раном средњем веку он 

до 

су се, дакле, сучељавали источ

ни и западни свет и у IX и Х веку. А они 
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су се, у по много чему разли

ковали. За западњаке тога времена, Ви

зантија је била извор свег богатства. Ви

ученост откривали су западни 

вековима. У каролиншком и отон

је "Sehnsucht nach 
претворити у 

Од чежње био је са-

мо корак Латини су пребацива-

ли су извештачени, али су их, 

мрзели што су богати. Била 

варварског, сиромашног, 

према цивилизованом 

западних писаца Х ве

у својим дели

и "Relatio de legatione 
оставио је драгоцене 

а нарочито о Византи

путовао као посланик 

цара Отона 1 Саксонског (936-973). Као 
при

схватио еко

империје. Али, 

њу мрзео. У велелепном 

видео ништа лепо, а Грци 

Сасвим разумљиво, јер је 

мржњи према одго-

варао грчки презир 

Откако при подели Римског 

царства 395. године, остао у саставу про

с њом, при-

интересује, управо 

империје, ю;ю 

вековима бити између Хаб
монархије и Османлијске држа-

ве. Иако превасходно припадао Истоку, 

је био на самој граници Запада, 

па је био изложен и његовом утицају. Ка

да дакле, у питању рани средњи век, 

политичка, привредна и културна премоh 

Истока била је неоспорна. Али, и ти вар

вари на Западу дизали су се полако. у

право у ХI веку, када је Византија изгу

била Италију и ограничила се у Европи на 

Балканско полуострво7 , Запад је кренуо 

путем привредног напретка, па је већ кра-

средњега века био део 

ускоро и света, што је остао све 

до наших дана. А Београду је до

делила да, ето вековима, стражари изме

ђу та два света. 



био под 

и народа, иако се налазио изме-

ђу Истока и Београд 

венствено словенски град. словен-

ске црте, су временом биле све 

довеле су на крају до словенског назива. 

То име су Словени сигурно 

пре него што су га, у другој по

ловини IX века, почеле да користе и саме 
неСЈ!Овенске Занимљиво је да 

тај први, може се данас слободно чу

вени, помен словенског имена града из 878. 
његов верски погла-

Словен по пореклу, као 

не потиче са Исто

Јо-

Тако дакле, назив из 878. само 
њи резултат једног процеса који је до те 

године био завршен. Али, умесно и да

нас поставити питање када Београд пре

стао бити романски и постао словенски 

град. Да ли се то десило после 

неког жестоког напада и рушења, или 

то био процес 

ње? Истраживачи да је 

словенски отприлике од прве половине VII 
века, и да то остао кроз VII и VIII век. 
у основи, такво мишљење је тачно, мада о 

из та два столећа скоро да и не

ма изворних података. Али, зато је сло

венски археолошки присутан у 

Београду пре његовог словенског поменаН 

Ипак, када у питању европска 

раног средњег века, етничка питања су 

веома замршена. У сеобама, често 

народ био само на челу савеза у 

који су улазили цели или делови других 

народа. Осим тога, после политичке пропа-

сти, не значи да је и нестао 

народ. У сеобама, опет, не значи да се цео 

народ одселио. И после одласка главнине 

Гота, они се помињу на разним местима, 

од Кримске до О 

ма има вести после распада њиховог пле

менског савеза. После пропасти државе 

они се редовно помињу више 

од две стотине година. Шта је све и докле 

остало у Београда од силних вар

варских народа, тешко је Они су 

прокрстарили ПанонијОМ и север

ним деловима Балканског полуострва, али 

су их и држали, и сам Бео

град. Сви су остављали трагове, а поготово 

БЕОГРАД И ЕВРОПСКИ СВЕТ ХХ И Х ВЕКА 

стари 

столетну Како свака па 

и она у друштву има инерцију, ро

мански елементи, нарочито када је у пи

тању градски живот, без да ли су 

то желели или не, нису могли 

нестати одједном 1О • 

Исто тако, чини нам се умесно тражи

ти одговор на питање: зашто се 

је од словенски град, не по-

миње словенским именом пре друге поло

вине IX века? За то се могу навести мно
ги разлози: недостатак изворних података 

из тога времена, као и да је 

Београд, после једно време, био 

у рушевинама. Треба водити рачуна и о 

томе да се чисто словенски називи 

релативно касно, јер разни несловенски 

писци, као што су, на пример, 

вековима словенске народе 

рим античким именима. На крају, може се 

предвидети и могућност да се у будућно

сти нађе неки ранији податак о словен-

ском називу града. чини се, да 

дан од поменутих одговора не задовољава 

у потпуности. Сви они су превасходно 

формалног карактера; ниједан не 

ва узрок појаве СЈIOвенског имена. По на-

ма, тога имена, баш у поло-

вини IX века а да би се 

разумела, добро би било уочити 
чињенице из ТАI'''гr,nъ., тога времена. 

За IX века, и то нарочито ње-
гову другу половину, карактеристичне су 

две велике је долазила са 

југа и њени носиоци су били 

тада боље познати 

Наоружани исламском 

створили царство, 

жавним творевинама 

рији човечанства. У IX веку 

знатне делове Италије, 

кали су саму цркву св. 

оквиру покоравања 

заузели су 

846. опљач
у Риму, а у 

878. године, 

дакле тачно у време првог словенског по

мена посели су Сиракузу, при

град на острву. По

сле тога, загосподарили су, политички и 

делом богатог средо-

земног 

За Европу IX века, 

последице имала 
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мана са севера. 

бродовима, они пљачкали за-

падноевропске да би затим уз ре-

ке, или на други начин, залазили у 

копно и уништавали све пред собом. Док 

су у црквама одзвањали молит-

ве "Од норманског спаси нас Госпо-

, поједине норманске не задово-

љавајуhи се више само пљачком, почели 

су да освајају делове западноевропске те

риторије. Управо 878. године краљ Алфред 
Велики (871-900) морао је званично да 

им препусти део да би неколико 

деценија касније завладали 

значајном Армориком, 

била име Нормандија!2. 

Норманска 

је по њима до-

била сигурно 

спољни чинилац 

принео разарању велике 

Као што 

византијске јужне 

наравно, 

скоро целу 

протезала се такореhи до самог 

Било је то, после римских времена, прво 

царство на Западу, су, додуше уз 

многе перипетије, створили варвари, али 

угледајуhи се, па и рим-

ску политичку баштину. У вре-

мену изграђују се вазални односи, 

на приватно-правној основи, да би затим, 

као главна спона повезивала сло

бодне људе, били уткани у иначе прилич

но слабу државу раног средњег века. Баш 

877. године, дакле у половини IX 
века, цар Карло Ћелави озаконио на

следност бенефиција, чиме процес из

градње феудалних односа, у главним црта

ма, био уобличен. како кажу да

нас најбољи европски медиевисти, 

начки период представља само 

организовања. И меровиншки и каролин

шки владари сматрали су државу 

власништвом. Зато су је стално делили, 

док је коначно нису поделили. IX 
век је доба тих деоба. Од од смрти 

Карла Великог, до 888. године, до смрти 

Дебелог, толико је било тих поде

ла, од којих је без сумње 
у 843. године, да 

империја коначно Uct"'HctJJ.ct 

културе, у раном средњем веку, нај

блаже речено, била на виси

ни. Слабљење централне власти водило је, 

најпре на привредном плану, затварању 

мањих целина, понекад и самих феудал

них домена. А свако затварање ометало је 

циркулацију људи и Једина инсти

туција која је имала универзални ка

рактер била је црква, али је управо њена 

тадашња слабост, како у центру, у Риму, 

тако и у била таква да је 

па тек онда 

IX век, особито његова друга половина, 

на културном плану представља одређену 

празнину ренесанса 

VIII века и Отонског препорода Х сто

лећа. 

Док је 

двема великим 

спадала Каролиншка 

су се, баш на 

риферији бивше 

ви за афирмацију 

пе-

су дотле и-

пак играли другостепену улогу у 

Европе. Били су то словенски народи. Ка

да се читају каролиншки извори стиче се 

недвосмислен утисак да се Велики 

(764-814), после 

задовољио само наметањем врховне вла

сти Полапским Словенима. Њега даље ни-

интересовао паганСКИ Исток. А управо, 

у време распадања 

жевине, о којој је са доста 

сано у словенској историографији, не мо

же се ни одвојити ни разумети без фра

начког IX века. веће улоге и 

излазак на историјску позорницу словен

ских народа, водио 

зацији. Зато она пада, дакле не 

углавном у другу половину IX века. У то 
време покрштавају се 

ме покрштавају се 

толико значајна делатност 

тодија. Баш то време 

државу. Нормани, 

у то вре

време пада 

Ме

прву 

мо с разлогом, истакли, трговином 

Политичку пропаст царевине с подстакли су привредни жи-

пратио одређени вот у пространој и сигурно, 
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бар посредно, утицали на стварање држа

ве у тој области. Оснивач државе у 

сији, кнез владао олприлике од 

862. до 879. године, дакле у време првог 

словенског помена Ако су дотле, 

а то се мора признати, у изворима нека

ко приказивани германски на-

роди и они пореклом из од сада 

Словени оно место, им, по 

и простору су посели, припа-

да. Тако се не можемо отети утиску да су 

се Словени некако 

и с временом. 

када се све 

закључити да су Словени 

њем веl{У сразмерно касно, 

и разних народа 

постепено 

могло би се 

у раном сред

после 

су као ви-

БЕОГРАД И ЕВРОПСКИ СВЕТ !Х И Х ВЕКА 

хор улетели у Европу, постали самосталан 

фактор; сразмерно касно су 

своје државе и међу последњима у 

пи примили хришћанство и тако ушли у 

круг средњовековне образоване екумене. 
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узлазном линијом. држава и 

покрштавање у IX веку, једном 
тврђивање Словена 

источне и 

словен-

ског помена 

вини IX века, има своје ИСТО'РЈ>[]ске 
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момчи.ло СПРЕМИЋ 

BEOGRAD AND ТНЕ EUROPEAN WORLD IN ТНЕ 9Љ AND lOth CENTURY 

м отЫо Sp7'emic 

Beograd appears under this Slavic пате 
for the first time in historical sources in 878, 
while Ьу that time it was always called Singi
dunum, ј.е. Ьу the old, in antiquity we]J kno\vn 
пате. Iп Ље early Middle Ages it lау оп the 
road оп which peoples used to pass from Ље 
110rth to Ље south and from the east towards 
Ље \vest. It was situated at the Ьоuпdагу of 
Ље rich Byzantine Етрјге, but a1so at Ље 

border of Ље western world. 
Тће appearance of the S1avic пате in the 

very second ha1f of Ље 9Љ century has its 

historical grounds. While Еигоре was сопсеlЂеd 
about the incursions о! the Arabs and Normans, 
Ље Frankish Empil'e declined so that at the 
eastern and sоuthеаstегп Ьогdег of Ље formel' 
state of Сhагlеs Ље Great were created condi
tions for а better affirmation of Slavic peoples. 
А t that very time they formed Љејг states, 
accepted Christianity and got ап alphabet, Ьу 
which the period of Шегасу јп Slavic 1anguages 
stагtеd. This period means thегеfоге а nevv 
quality in their history and this new quality 
includes the affirmation of the Slavic names as 
well. 


