
Вил Озборн и Ме ри По уп Озборн
Илу стро вао Сал Мер до ка

Пре вела
Ми ли ца Цвет ко вић

витезови  
и замкови
До ку мен тар ни до да так 

Ви tе зу у зо ру

во дич за ис тра жи ва њa бр. 2
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Какосуграђенизамкови?•Какојеизгледаоживоту
замку?•Какосувитезовибранилизамковеоднепри
јатељскихнапада?
Одговоренаоваијошмногапитањасазнаћешу…

* * *
Водичузаистраживања 

Чаробнекућиценаdр веtубр.2

ВИ ТЕ ЗО ВИ И ЗАМ КО ВИ
До ку мен тар ном до дат ку  

Ви tе зу у зо ру

* * *
ОвојеЏековиЕнинличниводичкрозсредњивек.
Ту су и:
–Светковинеигозбе
– Тур ни ри
– Бит ке и оп са де
–Оружјеиоклопи
 Ијошштошта!
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По све ће но Ен tо ни ју Хе ре ри  

Историјскиконсултант:
ДрМајкНорис,музеологсарадникпримузејуМетрополитен
уЊујорку.

Образовниконсултант:
Ме лин да Мар фи, стручњакзамедијеОсновнешколе„Рид“,неза
висногшколскогокругаСајпресФербанксуХјустонууТексасу.

ЖелелибисмодазахвалимоидрЏекуХркачусаколеџаИтака,
наподацимаосредњовековномпозоришту;ПолуКафлинуна
маштовитојфотографији, а уРен dом ха у су – Ке ти Гол дсмит 
иЏоаниЈејтсзараднадизајну,МередитИнманнапомоћиу
истраживању,МалориЛернапомоћииподршци,иопетнашем
издавачуШаниКори,зањеногромандоприносовомсеријалу.
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ра ичитаоци,
После свакенаше устоловине с чаробном

кућицом ожелимодасазнамонештовишео
местукојесмо осетили.

Кадсмосевратилиизвременавитезова
изамковаукњизиВитезузору,желелисмо
дасазнамонештовишеотамницама.Хтели
смодасазнамонештовишеоокло има.Хтели
смо да сазнамо нешто више о ономе што се
дешавалоузамковима.

абисмосветосазнали,билоје отребно
даистражујемо.

Отишли смо у библиотеку. У енцикло-
 едији смо нашли слике чувених замкова.

Пре ледалисмокњи еосредњемвеку.Библи-отекарканамје омо ладанађемочињеницеовитезовиманаинтернету.Чаксмо рона-шлиивидео-касетуо радњизамка!
Сад желимо с вама да оделимо резулта-теистраживања.Затоузмитесве-

ске, ранце и с ремите
се да ало ом ређе-
те окретнимостдо
временавитезоваи
замкова.

   Џек и Ени
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Замислитедајепотребнодвадесетгодинада
вамсеподигнекућа.Давам јепотребнона
хиљадерадниказаградњу.Давамјепотреб
нонастотинеслугударадеуњој.Давамје
потребнаомањавојскадајебраните.

Добродошлиувремевитезоваизамкова.
Убајкамаилегендамачесточитамооизми

шљенимзамковима.
Правизамкови,врлосличнионимаизбајки,

зидалисусетокомсредњегвекауЕвропи.

1.

Средњи век
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Средњивекјепочеооко450.године
нашеере.Трајаојепрекохиљадугоди
на.Овоисторијскораздобљеназивасе
средњивекзатоштојеизмеђуантичких
вре ме на и са вре ме ноg dо ба. По не кад га 
зо ву и ме dи е ва ли сtич ка ера. Ме dи е ва
ли сtич ки налатинскомзначи„средњо
вековни“.

Средњивекјепериодвеликихпроме
науЕвропи.Свевишељудијеучилода
читаипише.Отворенисупрвиунивер
зитети.Створенисуновиправциусли
карствуипоезији.

Средњивекјеидобаратоваиборби.
Људисусеборилимеђусобомзбогвер
скихубеђења.Борилисусеокотогако
скиметребадасевенча.Највишесусе
борилиокоземље.

УсредњемвекуготовосваземљауЕвро

пиприпадала јекраљевима.Краљеваземља

се зва ла кра љев сtво.

Већинакраљевставабилајепревеликадаби

ихједанкраљбраниобезичијепомоћи.Зато

јекраљчестоповераваоделовеземљељудима

укојејеимаоповерења.Тиљудисусезвали

фе у dал ци или вла сtе ли ни.Деловиземљесу

се зва ли фе у dи или pле мић ка има ња.

Уни вер зи
тет је шко ла 
за ви со ко 
обра зо ва ње.

У сред њем 
ве ку су 
сми шље не 
на о ча ре!

БиткакодАженкура,1415. одине
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Властелиннијепоседоваосвојеимање.
Ипак, владао је свимљудима који суна
њемуживелиирадили.Наимањујемогао
даподигнезамакзасебеисвојупородицу.

Заузврат,властелинсекраљузаклињао
на ва зал сtво.Тојезначилодајевољанда
умрештитећикраљаикраљевство.

Властелин јеобећаваоидаћеслати
војнике да се боре за краљевство уко
ликобуденападнуто.Тивојницисусе
зва ли ви tе зо ви.

Витезовисуполагализаклетвувазал
ства и краљуи вла сте ли ну. Че сто су и 
витезовизаузвратдобијалиимања,који
ма су по том вла да ли.

Већинуљуди,којајезаправообрађи
валаземљу,чинилисукме tо ви.Кмето
винисуималинадкимдавладају.Тако
ре ћи ни ка ква пра ва ни су ни има ли.

Кметовима је било дозвољено да
обрађујумалуповршинуземље.Билоим
једопуштеноданештоодоногаштосу
узгајили задржеи прехране породицу.
Осталосуморалидапредајугосподару
којијенадњимавладао.

Већинакметовајезбогтогарадилаи
нањивамасвогагосподара.Некисуради
лиуњеговомдомаћинству.Некисучаки
по ма га ли да се из гра ди го спо да ров за мак.

Овај систем размене коришћења
земљеиоданостиирадатокомсредњег
ве ка на зи ва се фе у dал ни си сtем.

Феудалнисистем
Краљ
Феудалци
Витезови
Кметови

Ни су сви 
ви те зо ви  
до би ја ли  
има ња. 
Не ки су 
жи ве ли и у 
зам ко ви ма  
сво јих 
го спо да ра.

Не ки фе у
ди су би ли 
ве о ма 
ве ли ки. 
Об у хва
та ли су и 
по не ко
ли ко се ла 
и мно го 
об ра ди вог 
зе мљи шта. 

Свако ко 
је имао 
земљу и 
управљао 
њоме и 
људима 
на њој 
звао се 
господар.
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Гос одари ос одарица

ВластелинкаЕни,
рофицаодПенсилваније

ВластелинЏек,војвода
одЖа чевогРукавца

Усредњемвекувећинабогатихљудибилисуpле
ми ћи. Племићисупотицалииззаслужнихпоро
дица,којебисесвременомзнатнообогатиле.

Племићкеженесусе
зва ле вла сtе лин ке.Има 
лесуититуле,напри
мер,бароница,вој
вот ки ња, гро фи ца.

Мушкарац пле
мићјепонекадносио
титулу барона, вој
во де или гро фа.

Феудалнисистемјеомогућиодасеусред
њемвекуодржиред.Међутим,
нијебиобашправедан.

Племићјеготовоувекморао
да се ро ди као пле мић. Чак ни 
људикојисумукотрпнорадили
и обогатили се нису могли тек
та ко да по ста ну пле ми ћи.

ДанасуЕвропи,Америции
мно гим дру гим ме сти ма на све ту 
људимогудасеокушајускороу
свемуштопожеле.

НИЈЕ 
ФЕР!

Гласајте 
за

Ени!

ени 
за

предс
едни

ка!
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Замкови, или каштели, били су важан
деофеудалногсистема.Грађенисудаби
штитиливластелинеињиховуземљуод
непријатељскихнападача.

Нико не зна кад је тачно изграђен
првизамак.НајвишезамковауЕвропи
подигнутојеизмеђу1050.годинеикраја
сред њег ве ка.

У тог периоду је подигнуто толи
ко утврђења да га историчари каткад

ЗамакКардифуВелсу

2.

епоха замкова

Реч ка штел 
по ти че 
од ла тин
ске ре чи 
ca stel lum 
ко ја зна чи 
„утвр да“.


