
 

СРБИ И ТУРЦИ XIV И XV ВЕКА, 1893. 

 

Садржај 

 

Приступ. Гледиште и главни задатак књиге 

I. Позориште борбе. Главни преломи историје Балканског Полуострва течајем средњих векова. Спремање турске најезде. Општа слика 

развића српске и турске државе у XIII и XIV веку 

 

II. Малаксалост државна у Источном Римском Царству у почетку XIV века. Каталонско-турско четовање по јужном балканском приморју 

међу Родостом и Солуном 1305–1309. Планови о растуру царства. Везе ових догађаја са српском историјом 

 

III. Стара српска прича о каталонско-турском нападу на Хиландар. Политика краља Mилутина према овим четницима, према Источном 

Римском Царству и према латинским претендентима тога царства 

 

IV. Основалац Турског Царства Осман и српски краљ Милутин један према другоме. Османово примицање к Мраморном Мору. Ратовање 

српских помоћних трупа с турском војском у Малој Азији. Турци освајају Брусу 

 

V. Унутрашње сплетке у Цариграду и увлачење у међусобну борбу Срба, Бугара и Турака. Јов. Кантакузин, његови савези с Турцима и борба 

са Стефаном Душаном. Стално настањење Турака на дарданелској обали и први основи турске сталне државе на Балканском Полуострву. 

Нападни правац те државе обрће се на Србију и Бугарску 

 

VI. Јужни део Српске Царевине, или потоње јужне српске државе у македонији. Царица Јелена Душановица. Дејановићи. Богдан. Воихна. 

Мрњавчевићи (краљ Вукашин  и  деспот Угљеша). Разлом Српске Царевине године 1366 на јужне државе (краљевину Вукашинову итд.) и 

на северне. Измирење деспота Угљеше с цариградском црквом. Политички узроци и оновремене оцене тих појава 



 

VII. Криза и пропаст самосталних јужних српских држава. Бој на Марици (1371).  Намера и спремање, ток, свршетак и последице тога боја. 

Стање јужних српских  држава после боја на Марици 

 

VIII. Северне српске државе после боја на Косову. Хришћанске владалачке кћери и турске султаније. Политичко држање Вука Бранковића 

после боја на Косову. Измирење с Турцима и повраћај редовнога стања у заосталим српским земљама после боја на Косову 

 

IX. Турска најезда на Македонију, на Арбанаску и на Зету пре и после боја на Косову. Уништавање српских васалних држава у Македонији. 

Турска власт у зетским крајевима; нападање на Босну. Пропаст Вука Бранковића и његове државе. Положај деспота Стефана Лазаревића, 

јединога тадашњег господара у старим државама српским, и његове државе у почетку 1402. године. Бој на Ангори  

 

X. Последице боја на Ангори. Деспот Стефан окреће једном, а његови сестрићи другом, супротном, политиком. Рат међу синовима кнеза 

Лазара и Вука Бранковића. деспот Стефан васпоставља српску државну самосталност. Бранковићи и њихова обновљена држава и 

деспотовина Стефанова 

 

XI. Ширење српске обновљене државе у зетском приморју. Распре с Млечићима. Кочна промена деспотове политике и савез с Угарском. 

Пренашање престонице на северну страну и подизање Београда и Ресаве. Неприлике и ратови с братом Вуком и са сестрићима 

Бранковићима 

 

XII. Раздор и ратови међу Бајазитовим синовима око султанског престола. Преплетање ових раздора с несугласицама међу синовима кнеза 

Лазара и Вука Бранковића. Помирење Ђурђа Бранковића с деспотом Стефаном. Раскид са султаном Мусом 

 

XIII. Спасавање од Мусе и од његове немогућне владе. Општи савез балканских господара са новим султаном Мехмедом против Мусе. Пораз и 

погибија Мусина. Ново уједињење Србије и мир с Турском 

 

XIV. Завршетак. Неколике мисли о главним појавама и преломима који су напред описивани 


























































































































































































































































































































































































































