
наставна јединица: Словени и њихово насељавање Балканског полуострва 
 
   Словени су вековима живели на територији која се на северу граничила 
Балтичким морем, на југу Карпатима, на западу реком Одром и на истоку реком 
Дњепар. На том простору Словени су живели у родовско- племенском друштву, 
у сеоским срединама. Узроци сеобе (од 6.века): пораст броја становника, лоша 
обрада земљишта и појава глади. Правци сеобе: на истоку то су Руси, 
Белоруси и Украјинци, међу Русе у 9.веку долази норманско племе Варјази.  Од 
Племена која крећу према западу временом Чеси, Пољаци успевају да оснују 
своје државе, и док племена која се насељавају око реке Лабе и на Балитку тзв. 
Полабско- балтички Словени временом бивају истребљени или Германизовани 
од већинског немачког становништва. Остатак ове групе Словена чине 
данашњи Лужички Срби. 
   Међутим Словени који крећу према југу насељавају се северно од реке Дунав 
(на простору данашње јужне Румуније) и тако постају 1. Северни сусед 
Византије. Византијски историчари и путописци повремено су описивали начин 
живота Словена као и њихову многобожачку религију. 
   Средином 6. века тј. за време цара Јустинијана почињу да прелазе реку и 
упадају на територију Византије у почетку само због пљачке. Али Византија 
добија савезника у Аварима који су са Карпата 566. године створили своју 
државу у Панонској низији тзв. Аварски каганат. Они су Византији понудили 
своје услуге у борби против Словена у замену за плаћање годишњег данка. 
Савез је функционисао око 20 година и словенски напади на Византију 
престају. До преокрета долази када Византија одбија да исплати данак. Тада се 
Авари удружују са Словенима и заједно нападају Византију.  626. Године 
покушавају да освоје Цариград, али бивају поражени. После тога савез се 
раскида,  Авари желе само да пљачкају док Словени желе да се населе на 
Балканском полуострву. Византијски цар Маврикије почетком 7. века покушава 
да их спречи, али када је он 610. Године убијен у војној побуни, војска напушта 
северну границу и повлачи се у унутрашњост. Тако су Словени преплавили 
Балканско полуострво и поред неуспелог покушаја освајања Цариграда. 
 
   У следећој наставној јединици одговорићемо на питања: кога су затекли на 
Балкану, како се понашала Византија и ко је још желео да насели овај простор. 
 
   Питања за вежбање која треба урадити и послати до суботе, 11. 4: 
 
1. опиши религију Старих Словена ( из уџбеника или са интернета), - пожељне 
слике богова, 
2. ко су били староседеоци Балканског и шта се са њима дешава у време 
досељавања Словена?  
3. Шта су Словени и Авари заједнички освојили? 
4. Шта знаш о Јустинијановом покушавају да заустави Словене? 
5. Словенска племена и народи. 
 
   Одговоре на сва питања можете пронаћи у уџбенику или ко хоће на 
интернету. 
 


