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СРБИЈА И БЕОГРАД ПОЧЕТКОМ XV ВЕКА 

На први поглед стиче се утисак да је 

историја Београда почетком XV века до
вољно позната и да ново претресање изво

ра пружа мало услова за нова сазнања. 

Основне чињенице су јасне: Стефан Лаза

ревиh је крајем 1403. или на самом почет
ку 1404. године добио од Угарске Београд 
и учинио га престоницом своје земље. То 

је омогуhило да град из основа измени лик 

и да доживи препород дотада невиђених 

размера.! 

Међутим, пажљивије понирање у науч

ну литературу открива да иза догађаја 

с почетка XV века стоји епоха која мно
гим својим појавама у ствари задире у да

леку прошлост српског народа и није до

вољно проучена. Она намеће читав један 

истраживачки програм који бисмо погре

шно назвали само историјом Београда. Он 

је много више од тога и захтева да при

ликама деспотовог доба пружимо дијахро

ну димензију и да потражимо значења ко

ја нисмо уобичајили да препознајемо у 

сопственој прошлости, или бар не довољно. 

Класична представа о српском средњем 

веку почива на оквиру који јој је научна 

мисао одавно дала. То је слика о једноме 

друштву које се развијало на балканским 

просторима и градило под снажним визан

тијским утицајем. И када се Србија сти

цаЊ8М политичке независности крајем ХII 
века ослобађа непосредних стега Византи

је, она и даље носи у себи те утицаје, стал

но их прима и прилагођава својим дру

штвеним условима. Научили смо да узоре 

српској књижевности тражимо у визан-
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тијској писмености, да на фрескама срп

ских манастира откривамо грчке уметни

ке или њихове подстицаје. Прихватили 

смо да нашим градовима назиремо антич

ке или византијске претходнике. Не тре

ба изгубити из вида да је то слика коју 

је и сама Византија вековима изграђивала 

и предала свету у наслеђе заједно са сво

јом цивилизацијом. Није, разуме се, спо

ран византијски утицај - он је део наше 

свести колико и нашег памhења. Проблем 

је у његовим размерама и дубини утицаја 

у појединим епохама. Говорити данас о 

сталном и увек истоме византијском ути

цају кроз вишевековну историју српског 

народа и кроз све видове његова живота, 

исто је што и не познавати ту историју.2 

У трагању за другим елементима који 

су уткани у прошлост Србије, мање или 

више, већ старија историографија је ука

зала на романско-латинску баштину под

небља. Већ много скромније. 

Још су усамљенији покушај и да се от

крију везе које је Србија имала са другим 

срединама, пре свега са Средњом Европом. 

Ту посебно треба издвојити Угарску. Она 

је вишеструко присутна у нашем живље

њу. Стиже до наших уџбеника само једном 

својом димензијом, политичком историјом. 

Све остало је запостављено. Тако остају 

непознате многе појаве (употреба речи ма

ђарског порекла у нашој средини, појаве 

у топонимији и обичајима, предмети мате

ријалне културе и друго). Реч је, дакле, о 

једном културном слоју који се не може 

занемарити. 
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У истраживачком програму који треба 

да обогати тему о из-

дваја се и питање 

су се у средњем веку налазиле ван окви

ра Немањићке државе. Поистовећивање и

сторије народа са 

влада 

стрампутица научног истраживања, 

шлост то недвосмислено 

Истом кругу 

чавање основних 

српских земаља. 

јасније одреде и 

менски, моћи ће 

проу-

ју и промене до долазило на ши-

рем подручју се први пут 

помињу на том простору поводом 

ја се могу везати за трећу 

VП века.3 О приликама су ту влада

ле током следећих векова мало трагова 

остало у историјским изворима. УТО.лико 

вредност 

шка истраживања 

више од 

града. 

археоло-

се већ 

на т.'1)' старог Бео-

illубић, албански великаши, Фи

да би сломила отпор 

и око Био би он неу-

поредиво мањи да се одвијао у ненасеље

ним И српско-угарске борбе то

ком XIV века садрже читав низ 
за слична раз

проблеми тзв. 

унутрашње који се у струк

тури европског феудализма бит

ним за поимање епохе, код нас 

сфери научног програма. А они нарочито 

прилике у северним деловима он

дашње за њих постоји мање 

садржајних писаних извора. 

тога процеса насељавања саоп

штава Константин Филозоф на свој начин 

тврдњом да "лежи у пределима 

српским као на срцу или плећима зем-

ље .' Ми не знамо историју тога 

стања. 

Тиме смо дошли на праг једне епохе у 

се крупне промене у 

бији. То је доба које Косовска 

и мноштвом подата- ње у се могу из-

ка П(ЈЮЕ~ћЕ,ЊV са сазнањи-

ма са других С.'1ичних локалитета на на

шем тлу, у свом коначном виду 

и основу за шир а 

Колико су та истражива-

ња потребна начин дога-

ђаји друге половине и с почетка XIV 
века. Тада је краљ Драгутин, после абди-

1282. године, добио од угарског кра
ља, свог блиског сродника, са Мач
вом на управу, поред предела североисточ

не Босне. Историјски извори да је 
то доба разуђене културне и верске поли

тике видљиве градитељске 

активности не само у граду него и у окол

ним пределима. Тим подацима ми данас ни

смо у да пружимо, као подло

гу, слику насељености тога 

је о 

Када је после смрти 

месеца 1316. године. 

Peq 
немамо, 

марта 

запо

па и оне које 

развила се же-

стока и MaQBe. Траја-
ла је она са прекидима од до 

сени 1319. године и била је веома оштра 

жилава. Угарска је тада ве-

лику свих српских противника 
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само неке тог иначе врло 

сложеног доба, и то оне које преко исто

и нешто шире. Реч 

је, пре свега, о српско-угарским односима. 

Када су кретали према 

1389. године Србија је имала још 
јиште. Угарски краљ се већ 

четком те године припремао за 

тив кнеза Лазара.~ Одложио је 

до 1389. године. После 
за Лазара и битке на Косову биле 

двоструко тешке. Земља је те године 

изложена нападима и турских и угарских 

чета. Надметале су се оне у и чи

ниле зло покосовских година још 
Исказао је то речито савременик: 

ли смо беде претрпели, колике 

напасти, колику мржњу, колике 

ности не само од иноплемених него и од 

.а Кнегиња Милица је 1389. 
године тражила уточиште за себе и СВО-

породицу. Обратила се Дубровнику са 

молбом да се у невоље омогући 
да се са породицом склони у тај град.'0 
Вук је ту велику неизвесност 

је притисла земљу још 

у повељи коју 

1390. године. 



из земље исти сну "Угри или Турци".lI Ма 

колико биле различите појединачне судби

не, смисао љихових порука је очигледан 

настало је немирно и неизвесно време 

са општом 

је краљ Жигмунд у Срби-

година 1390, 1391. и 1392. 
усмерени на 

или су преко 

допирали до Поморавља и пре

дела источне На другој страни 

турске чете залетале су се до Саве (1390. 
су затим и Голубац.14 

века и европска јавност све 

више зауставља поглед на балканским при

и непрекидно ширеље вла

је размере пред 

могле затварати очи. По

љих 

мисао да се против 

шири војни поход са ци-

љем њихова власт у 

у том подухвату преузела је 

1396. окупљена је шаролика 

војска. Убрзо се показало да 

је недорасла задатку. На код Ни

копоља на она је тешко поражена 

у судару са снагама султана Бајазида 1, а 

сам краљ )1(игмунд се једва спасао смрти. 

На страни победника био је тада и кнез 

Лазаревић. 

Година 1396. је прекретница у 

политици према Србији. Исход битке код 

Никопоља недвосмислено је откривао да 

се Турци једним походом не могу више 

потиснути са Балканског Са 

тим циљем гасило се и расположење на За

паду да се таквим подухватима учеству-

Тиме је у суштини проблем пре-

пуштен непосредно угроженим земљама 

је тако оста

ла практично усамљена у даљем одмера

вању снага са њима. Била је да 

другде тражи савезнике за 

Сумње више било где ће оне 

планути. После никопољске битке 

зид 1 је своје одреде одмах усмерио пре

ма Угарској. Продрле су оне у 1396. 
године и потпуно разориле 

ље св. Димитрија 

Робље су одвукли чак 

Турски проблем више био само бал-

кански проблем. Уместо да слави 

у Цариграду 1396. године, како се то за-

мишљало на почетку похо-

СРБИ.ЈА И БЕОГРАД ПОЧЕТКОМ xv ВЕКА 

да, имао је краљ да рав-

ничарске пределе сопствене земље 

гу. Није се више ратовало само на 
пољима, него на домаћем тлу. То је нате

рало Угарску да из основа измени 
политику према 

У таквим приликама, 

ског пораза, дошло је до 

после никопољ

првих преговора 

између краља 

Вођени су у 
и српског кнеза. 

и изгледа, брзо на

биограф је забеле-

стеле планове, 

па је султан одмах обавештен о догађаји

ма у виду тешких на рачун кне

за. У томе су видну улогу имали Новак 

и Никола Касније су 

они примерно каЖlьени по Сте-

је погубљен, а 

други се са породицом повукао у манастир 

да би избегао Било је јасно да у 

мах све зависи од одлуке султана. Пр

во кнегиља кренула на његов 

двор априла 1398. године, да оправда сина, 
а затим је и он сам био принуђен, окто

исте године, да тражи поравнање са 

Планови о сарадњи са Угар

ском :морали су бити одгођени. 

Нови да се ослободи турске за-
висности учинио је Стефан Лазаревић већ 

неколико година касније, у повољнијим 

околностима. 

На самом почетку XV века положај 
краља се нагло погоршао. Ње

гови сукоби са племством у Угарској до

били су драматичне обрте. Априла 1401. 
године, за време боравка у Будиму, одмет

нута властела прешла у напад и на лич

ност владареву. Жигмунд је био 

и заточен, а главу је дигла странка љего

вих противника чврсто решена да на пре

сто доведе другог владара, представника 

шку пружио И папа 

ден у питање и сам опстанак краља 

)1(игмунда на власти. 

Крајем 1401. године 

бодио затвора и похитао у је 

провео читаву 1402. годину. се 
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вратио тек на вест о озбиљним 

су његови припремали. 

Августа 1403. године у Задру крунисан 

за новог угарског краља Ладислав 

ски. Изгледало је да су на помолу велики 

1403. г. краљ 

ушао у Будим, а исте године 

је Острогон у намери да 

поврати положај. Посао му је 

олакшала неодлучност супарника: Лади

слав 

у 

главу у 

се није осмелио да крене 

где је негда његов отац изгубио 

године напустио 

санског војводу 

Октобра 1403. 
и именовао бо-

намесника 

цији и Босни. 

У таквим околностима, чак и када је 

превага била на страни, 

су савезници били преко по-

Тешко их је налазио у 

су га увек странцем и гајили ду

боко неповерење према његовој политици. 

су му поново привукле прилике у 

Србији. Знало се за сложен Сте-

фана 

да 

у земљи и његово насто

се ослободи турске зависности. Би

ло је довољно разлога да се са њим обнове 

би-преговори. у тај мах 

ло тешко наhи. 

Стефан се за живота султа-

на I држао својих вазалских оба-
веза. Само тако је и могао да опстане. Ме

ђутим, када су 1402. године Монголи 

у Азији сатрли султанову на 

код Ан горе, ситуација се из осно-

ва изменила. Њихова је уздрмала 

матичним земљама. 

и избили на обале 

и управни систем 

зидове државе дошао у питање. Дина-

стичке које су се развиле сул-

тановим синовима само су кри-

зу у којој се земља нашла. На стра-
ни то је државама Бал-

канског подстакло наде да се 

могу бар делимично ослободити непосред

ног турског притиска. 

Тада је и Лазаревић предузео 

мере да учврсти свој положај у 

1402. године, за време 

Цариграду, стекао је деспотску титулу, 

која је и у то време доносила велики у-

глед.19 избио је са 
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ковиhима и новим султаном Сулејманом, 

се био учврстио европским делови-

:Vla Отоманског царства. Стефан 
је имао довољно разлога да прихвати пред
логе који су стизали из 

Нема сумње да су интереси 

угарског краља и српског деспота утрли 

пут споразумевању. Не само да су се по

мирила два владара су се у више на

врата сусретали на бојиштима на 

тељским странама, него је дошло и до у

спостављања блиске сарадње. Стефан Ла

заревић је постао вазал краља Жигмунда 

у духу европских 

мерила епохе. Могао је од 

вати помоh кад год она буде 

сам је за узврат био дужан да је пружи 

краљу Жигмунду, на његов захтев. Био је 

обавезан да у раду угарског са-

бора као и у дворског 

живота. краља Бео-

град са израз ва-

залских односа. 

Тиме је 1403. 
или на почетку 1404. године прихватио од
носе које је западноевропски 

већ одавно био изградио и учинио их оп

штеважеhим, Закорачио је у лествицу од

носа типичну за европски Запад. Он се 

обавеза строго придржавао, и ужи

вао је подршку краља Жигмунда у више 

наврата. 

Да би смисао догађаја био треба 

истаћи да су вазалски односи у бити лич

ни односи двојице људи. се 

и граде у оквирима 

По правилу су доживотни и могу се, по 

обновити и у следеhој генераци-

Није тада постала вазална др-

жава. Вазал је био Стефан и 

само се и Мачва могу уклопити у 

те односе. 

ЈIазаревић је те промене дожи

вео као ослобођење од Он је то 

сам у више махова исказао. Тако у тек
сту београдске повеље (око читамо: 

Косова бих порабоhен исмаиљhанском 

док не цар Перса и 

и разруши њих, и мене Бог 

избави из њихових руку" .:10 У 

исто време у повељи за манастир Хилан

дар налази се одломак 

текста у деспот помиње велика и го-



тово неподносива искушења је у 

младости био изложен, и смртне опасно

сти кроз је прошао. Био је, како сам 

каже, у тамним облацима, а онда "смири

смо се и починусмо, и облаци тамни рази-

се, и нам сунце".21 Или, у по-

вељу за влашке манастире Тисмену и Во

дице уградио је Стефан ЛазареВИћ речи 

"преведе и мене по својој благости (Бог) 
од повиновања на слободу" .22 

тог расположења пренео је и Кон

стантин Филозоф тврдњом да деспот 

желео да народ који се ослободио ропства 

"опет даде у ропство" (турско), чак ни у 

околностима братоубилачке бор

бе током 1409. године.23 

Јављао је Лазаревиh и другима 

вести о променама до којих је дошло. Тако 

су његови посланици у Венецији маја 1406. 
године пренели поруку да деспот ви

ше турски вазал и да је спреман да се 

против њих Дубровчани су знали и 

више о томе. Они су писали да је деспот 

"у великом са угарским кра

љем и да су му познате све његове на-

Нема сумње да су људи тада турску 

власт са ропством. Поред 

наведених исказа сведоче о томе и СВИ 

записи и натписи које су љу

приликама састављали. 

је односима са У-

велику важност. Он их 

и настојао да у

томе, Београд је био 

тачка много ширег отварања 

према европском западу. Већ 1411. 
године поведени су нови преговори о да

љим српско-угарским везама. Појединости 

договора данас нису познате. У Немачку 

су месеца 1411. године стизале вести о 

лике изворе 

себно 

Лазаревића Угар

деспот Стефан 

као и 

Стекао је тиме ве

прихода, при чему су се по

они од богатих рудника 

и 

исте, 1411. године, 
И босански град 

битно проширило 

деспотове власти, оста-

СРБИЈА И БЕОГРАД ПОЧЕТКОМ xv ВЕКА 

је да се утврди како се то одразило у ње-

вести назире се јед

појава. Први пут у 

се простори северно од 

за привреду и људе Срби

политика у Београду је са

мо нама знани одломак те појаве. 

Свим средствима тада подстицан при-
вредни града: насељавањем људи 

из свих разних Деспотовине и дру-

гих балканских затим ослобађа-
њем житеља престонице од разних дажби

на и у то време, уки

дањем царинских и других плаћања у 

На шире r"',пr,,",,~ 

пода-

так да је 

са краљем 

беди "свако 

преговорима 

успео да им обез

на путевима У-

очигледно подра-

зумевати 

ГО вину У 

услове за њихову тр

о укидању разних дажбина 

трговци обично плаћали. Нема 

да је реч 

су страни 

сумње да су 

се те мере односиле на деспотове по-

српски владар и 

у име 

са 

Деспотовом политиком 

као услове да се привредно 

сте

Сна-
жно ослоњен на привреду он 

био и на везе са земљама Средње 
Европе. Он се уклапа раз
мену широких домета. Колико знамо, Сте-

фан је први српски владар ко-
ји је уговором 

продор српских трговаца у области север-

но од Саве и Читав 

би био да привредно и 
избила на те исте границе са 

којих деспот преговара у 

повластице у трговини на 

До 1427. они су несметано 

одлазили у ту земљу. према 

ностима и потребама. За њих су путеви 

били отворени, како то на начин бе-

лежи и Константин Нема сум-

ње да ту делатност нису потпуно прекину

ли ни догађаји после смрти Ла

заревића. Прилагођавала се она насталим 

приликама и наставила да макар и 
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На то указују и напо

Бранковића 1449. године 
балканско-турска тргови-

на. то били посебно заинтере-

су живели на обема странама те 

Угарски сабор тада није прихва

тио деспотове Остао је траг да 

је управо српски владар на томе радио. И 

онда, када 1459. године коначно 

дошла под турску власт, свакодневни жи

вот ломио је препреке државних граница. 

Увек су људи, мање или више, одлазили у 

или долазили у српске земље. 

XV века трговци су 
учили српски да би могли да у 

околним 

У другој половини XV и почетком XVI 
уговоре су скла-

пале улази и одредба о 

условима трговања. Тако је у тексту при

је склопљено 1483. године пред-
да се трговина између зема-

ља има обављати без икаквих сметњи ко
је ствара државна граница.3~ Две 

касније, 1503. године, у уговору о миру 

та је мисао већ јасно изричито 

је наведено да поданици држава потписни

ца уговора могу слободно да се мо

гу без страха прелазити границу и трго-

говцима се 

местима 

области, према 

напредак у томе 

вор о миру 

године. Тада је 

вања спорова 

ђено да ће се 

слобода у по-

и слобода напуштања тих 

жељи.:17 Даљи 

правцу обезбедио је уго

и 1519. 
и начин реша-

људима. Било је одре

бавити мешовити суда

на лицу места.38 

пропасти на 

да 

успостављене привредне везе са балкан
ским земљама одржи, према приликама 

времена и тренутка. Нема 

сумње да су српски трговци ту имали вид

ну улогу и да су од тога имале користи обе 

стране. Њихова насеља у 

могла су само допринети одржавању тих 

веза. Основе тог процеса поставио је Сте-

Лазаревић почетком XV века органи
зованом заштитом делатности српских тр

говаца. Ма како скромна, она је била вео-
ма 
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деспота Угар-

ској имало је и других последица. Нису 

све тако видљиве на први поглед и нису 

ПРОУ'iене. Међу њима, изгледа, треба раз

мотрити и питање улоге коју су поседи 

у могли и-

мати за потоње српске миграције. 

но је да тек систематска истраживања сва

ког поседа могу да пруже поуз

дан одговор. Па ипак, подаци се већ 

сада располаже указују да је српски де

спот користио Србе и Дубровчане за неке 

управне и послове на тим про

сторима. Чинио је то и његов наследник, 

Ђурађ Тако се већ 1417. го

дине као поджупан торонталске жупаније 

помиње Нешто касније, 

средином XV века, има међу касте-

ланима Вилагоша."Ш су ти ретки подаци 

очувани трагови много зна

се српском деспоту, 

гим великашима 

и насеља 

дошљацима на управу" 

за да то буду увек 

је 

године, и којом 

и дру-

градове, 

странцима и 

Утврђује се обаве-

људи.Н је 

на удару те српски деспот са сво

јом праксом. Иако је пропис донет у 

време Бранковиli.а, по прилици 

да се односи и на политику његовог прет

ходника. 

вести о чиновницима на 

угарским имањима деспота, наилази се и 

на податке о људима "из Рашке" тамо 

бораве.42 Ишли су они тамо послом, 
а свакако да их је и деспот тамо 

вао. Ако размере те данас нису 
сне, изгледа да се о 

више поуздаља но 

Користио је 

говорити са 

за разне послове на имањима у 

Зна се да су му помагали при

купљању царинских прихода. Они су за-

купљивали царине и 

старали да их наплаli.ују. 

обављали у сатмарској 

затим се 

су службу 

а и дру-

гарске у се налазили и поседи 

српских деспота. Иако то нису ме

ста њиховог у тој земљи, чиљени

ца је да их тамо има. њих, тргови

ном у бавили су се тада и тргов-



ци из градова 

из рударских 

одлазили преко у 

Повољним општим приликама у 

српско-угарским односима почетком XV 
века користили су се, поред деспотових по

даника, и други. 

у целини доба Стефана Ла-

омогуhило је везе 

Одлазили су они тамо сво-

и деспотовим пословима. Тиме су 0-

лакшане потоње српске у ту 

земљу. Угарска више није била непозната 

земља. Привредно и психолошки разда

љине су смањене. У томе светлу деспотово 

доба има за потоње 

водине. 

3апажају се тада, почетком XV века, и 
друге важне промене. Продире западни у-

у Србију. Већ сам чин прихватања 

вазалских односа по западном узору уво

дио је деспота Стефана у обичаје и начин 

понашања карактеристичан за позноритер

ско доба европског света. Он постаје витез 

реда и припада кругу одабране 

властеле двора. Када је тај 

1408. године, он је 

тога звања.44 На његовом 

откривени су пеhњаци са 

тога симбола.45 Стефан Ла

заревиh је често боравио у после 

1411. године готово редовно. Био је вла

сник лепе палате у томе граду, изграђене 

у једној од улица тога гра-

Прихватио је многе западне обичаје. 

Учествовао је са људима на турни-

рима, на некима и са великим 

Имао је право да витештво, пре

ма правилима западног света.48 Неке је од 

СРБИЈА И БЕОГРАД ПОЧЕТКОМ XV ВЕКА 

" тих ритера примио у 
времени писци бележе 

Са-

пажена личност на скуповима европских 

везе са Угарском довеле су 

и до стварања латинске на 

деспотовом двору. Имао латинског кан-

целара и често слао писма и наредбе сво

јим чиновницима у Неке је из 

по свим правилима он

дашње дипломатике.5 ! Према угарским 0-

имао је и управника 

са титулом tаvегпiсогum«.Г,2 

У таквим околностима 

западни у уметности тога доба. У 

Београду су недавно откривени остаци 

не палате са позне готи

ке типичне за угарско градитељство Жиг

мундовог времена, 

краљевском двору у 

тај и на другим подручјима живо

та, нарочито у Београду. да се у

тврди његова ширина, као и границе до 

,цопирао у УНУ'грашњости, Исто 

'l'aKO за сада колико је залазио 

у свакодневни живот људи и друге дру

штвене слојеве. Нема сумње да запад-

ни у Србији мерити и 

њем српске државе уопште. Изгледа да 

није било времена да се он размахне. 

не треба из вида да то доба гра-

дило и бедеме што их је икада 

створила rрадитељска рука на нашем тлу. 

Београда, Манасије, потом и 

симболи су једног стања. Она 

су последња одбрана 

предвечерје турских 

штво као да било 

ности. 
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LA SERBIE ЕТ BELGRADE AU DU XVc 

Ј ovanka КаНс 

Le caractere particulier de !'histоiге de Bel-
grade consiste dans le fait s'est incorpore 
relativement tard dans serbe. Les souve-
rains serbes !'ont obtenu de Ја part de la Hon
gгiе а deux reprises: lа ргетјеге fois а. lа fin 
dll ХПI" siecle et Ја seconde fois аи debut ·ји 
XVc siecle. 

Le гој Sigismond etait а partir du ргетјег 
moment de son confronte а ипе 
tion tres forte de noblesse аи pays. 
Ји! contesta тете Је droit аи tгбпс hongrois. 
La du souverain s'aggrava surtout сп 

lе mecontentement de Ја noblesse 
directement Је personnage du souve-

гајп: fut аггеtе et confine, tandis 
БеБ continuerent les 
avec LadisJas, le representant de lа 
роШајпе de la d'Anjou. А 
Јl fut соигоппе гој hопgгоis des 
stines ouvertes роиг lа ргеdоmiпаtiоп Б'спПат
rnerent, Sigismond avait gгапd besoin de БеБ 
аdћегепts. 

D'autre part, Ја pression turque :l11f1П1f>rНЯН. 

dans lcs baJkaniques. Еllе 
Ја L'offensive des etats 
l'Europe occidentale contre lе Sl!ltan Bajazet П 

Је grand echec iJ, Nicopolis еп 1396. 
sauva а реЈпе sa ргорге vie, 

du champs de lСБ Turcs 
!es regions аи nord des Sa-

va et Danube. А се moment, Ја hon-
groise envel'S lа Serbie subit Ба 

Les ргетјеГБ touchant ипс соl-
laboration datent de la Пп du 
XIVc siecle. Вјеп qu'ils furent соurоппеБ de 

succes, il пе furent раБ realises э. саиБе de 
l'opposition des ТиГСБ. 

Се n'est qu'apres lа mort du sultan Ваја-
zet II lа Serbie de lа Ноп-
grie. fut de Ја 
соиг ћопgгоisе. C'etait Је Laza-
revic devint vassal du roi et obtint 

Duгапt tout БОП regne (jusqu'a 1427), 
ti",or;,~tp serbe attribuait ипе importance раг

аих relations avec la Нопgгiе. Раг la 
voJonte du гај iI fut потте еп 1411 

dcs vastes dans се pays et 
lIП des p!us importants grand seigneurs 

de l;:t Hongrie. 
Le despote Ste[an 

economiques entre la БегЫе 
contrat signe avec lе гој 
de privileges аих 
de. тете. le sоиvегаiп БегЬе 
геБ аdmiпistгаtivеs еп I-:!ongl'ie 
grois qu'aux SегЬеs et 
т!еге fois, les sujets du 
librement les геgiопs аи 

des relations 
Ја Hongric. Le 

accorda 
de Belgra

сопНа les аПаЈ
tant аих Ноп
Роиг ја рге-

Danube. La n'etait еих, ипе 
сепе јпсоппие. !'auteur се 
fait а influence lа migration ро-
sl..eriellre des Hongrie. 

Dans la partie finale, l'auteu!' etudie 
consequences еЈе lа politique du despote envers 
Ја Hongrie, тајБ du point de vue des relations 
сиltигеllеБ de lа БегЫе avec les pays de I'Еиго
ре Centrale. C'est Је temps ои la pEmetration de 
la culture occidentale se manifesta d'une fac;on 
Ьеаисоир plus геrnагquаыl •. 




