
Во трите делови (Аграрните 
односи во Славонија и Хрватска 
во втората половина на XV и на 
почетокот на XVI век, Преодна 
доба; Доба на рефеудализација 
аграрните односи во XVII век), 
на колку што глобално е поделе
на изложената материја^ авторот 
на обимен број страници (795) ги 
проследува аграрните односи во 
Хрватска во еден временски пе
риод од два и пол века — од око- 
лу 1450 до сколу 1700 година.

Тоа е еден од најтешките пе
риода во развитокот на Хрватс
ка. По вланеењето на Матија 
Корвин (1458-1490) Хрватска е 
потресувана од посојаеи немири. 
Едновремено зачестуваат и турс- 
ките продирања и опустошувања 
на цели подрачја. Со приклучу- 
вањето на дел од Хрватските зем 
ји во 1527 година во составот на 
Хабзбуршката монархи ja, кога 
внатрешната политичка положба 
уште повеќе се влошила, и со тур 
ските освојувања во текот на 
XVI век Хрватска е сведена на 
„остатоци од остатоците".

Континуирано низ целиот вре
менски период — како што нагла- 
сува и самиот автор — разгледа- 
ни се само аграрните односи во 
Славонија и стара Хрватска. 
Предмет на истражување не се 
феудалните односи кои се раз- 
виле во подрачјето на Хрватска 
што во XV и XVI век го освоиле 
Турците. И стражу в ањето не ги 
опфаќа и специфичните аграрии 
односи во Воена Краина, создаде- 
на во XVII век и аграрните од
носи во Далмација и Истра каде 
што исто така биле создадени аг
рарии односи од посебен тип.

Откако во секој од означени- 
те делови најнапред ги разгледу- 
ва основните карактеристики на

политичките прилики, движење- 
то на населението, населено ста на 
феудалните стопанства — колку 
што тоа изворите го овозможиле 
— основните гранки на земјодел- 
ството и структурата на зем jo 
делството и структурата на земјо- 
делското производство, авторот 
присталува кон опширно изложу 
вање на феудалната рента, кате
гории на зависните селани и по- 
яожбата на селанството.

Трите наведени делови, во кои 
авторот ги изложил своите оп- 
ширни истражувања и сознанија, 
ja означуваат всушноет новата 
периодизација во развитокот на 
аграрните односи на Хрватска. 
Периодизацијата е извршена во 
зависност од доминантниот тип 
на феудална рента. Во втората 
половина на XV и на почетокот 
на XVI век основан облик на 
рента била паричната рента. Од 
околу 1520 година, најмногу под 
влијание на турското продирање 
кон Запад, сё повеќе јакнела на- 
туралиата рента ко ja останува 
доминантен облик на рента до 
крајот на XVI век. Во текот на 
XVII век тежиштето на феудал
ната експлоатација било пренесе- 
но на работната рента.

Положбата на феудално-завис- 
ните селански маси останала теш 
ка за сето време на иследувани- 
от период. Паричната рента зна- 
чела> земено во целина, намалу- 
вање на феудалните обврски, но 
до значително и трајно подобру- 
ваьье на п о л о ж б а т а  на селанскЈн  
те маси не можело да дојде по- 
ради постојаното зголемување 
на редовните парични давачки, 
а во некой краишта и на работ- 
ните обврски, поради воведување 
то на нови и вонредни парични 
обврски, што понекогаш и во
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некой места знаеле да бидат по- 
големи од редовните, како и по- 
ради високите порези.

Во XVI век настанале крупни 
промени во аграрните односи на 
Хрватска. Постајаните војни со 
Турција во кои бил опустошен 
добар дел и од териториите кои 
не потпаднале под турска власт, 
предизвикале големи миграции 
со трајни последици. За потреби
те на одбраната од турските на
пади биле нафрлени нови обврс
ки (парични, натурални и работ- 
ни). Со постојаното зголемување 
на натуралната рента економска 
та положба на зависното селан- 
ство значително се влошила. Со 
сета тежина врз селанските ма- 
си паѓала и работната рента, ко- 
ja се состаела главно во јавни 
работи за утврдување на Воена- 
та Краина. Сето тоа ja влошило 
и правната положба на селаните: 
нивните права во поглед на рас- 
полагањето со имотот cè повеќе 
биле ограничувани  ̂ селењето на 
кметовите било целосно забране- 
то, додека нивното преминување 
од еден на друг имот било до- 
пупггено само под определени ус- 
лови. о

Со промените во структурата 
на феудалната рента во XVII век, 
кои се состоеле во пренесување 
на тежиштето на експлоатација- 
та на работната рента, а кои про
мени се утврдени со помошта на 
изобилство квантитативни пока
затели, авторот смета дека про
должил процесот на натамошно 
влошување положбата на завис
ните селани. Работната рента за- 
фаќала околу 60-70% од сите фе- 
удални обврски. Освен тоа и оп- 
товарувањето на селаните со даг 
ноци било двојно поголемо откол 
ку во претходното столетие, до

дека во поглед на натуралните 
давачки не настанале позначајни 
измени.

Соодветен простор во трудот 
е посветен на класната борба на 
селанството, чиј највисок израз 
биле селанските буни. Селанска- 
та буна од 1573 година, чии при
чини биле исти како и причини
те за локалните буни — влошува- 
ње положбата на селанството за- 
ради зголемување на давачките 
авторот ja смета за ^најизразит 
судир на спротивните тенденции 
во развитокот на аграрните одно
си во XVI век” и на одреден на
чин како „логичен завршеток и 
врв на заострувањето на класни- 
те борби”.

Но класната борба на селан
ството во Хрватска во разгледу- 
ваниот период не се иецрпувала 
со селанските буни. Борбата про
тив феудалната експлоатација се 
водела и на многу други начини. 
Многубројните формите на паси- 
вен отпор — исполнување на на
туралните обврски со издвојува- 
ње за феудалниот господар на 
најлошите производи, искажува- 
1Ъе на помали приноси, крајно 
незаинтересирано исполнување на 
работайте обврски и сл. — пос
та јано прераснување во активна 
борба : жалби до банот и кра- 
лот, бегање во Воена Краина и 
др. Притоа авторот не се задр- 
жува на конкретниот развој и те- 
кот на акциите, особено кај се
ланските буни, туку ja испитува 
заемната поврзаност и условенос- 
та помеѓу измените во феудални- 
те обврски и отпорот на селан
с т в о т о  пр оти в  ф еу д а л н о т о  угне- 
тување.

Со ползување на огромен број. 
извори (објавени и необјавени),

18 Истордја
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при игго првостепено внимание е 
посветено на истражувањето на 
архивските фондови во архивите 
во земјата и во странство, како 
и врз основа на критично прос- 
ледување на објавената литера
тура, трудот на Јосип Адамчек 
Аграрните одыоси во Хрватска 
од средината на XV до крајотна 
XVII век на најдобар начин ш  
продолжува истражувањата и во 
огромна мерка ш продлабочува 
научните сознанија за аграрната 
историја на Хрватска. Како кру
пен придонес кон стопанската ис-

торија на Хрватска, презентира- 
ниов труд на Јосип Адамчек, мо- 
же да се каже, од една страна, 
ги заокружува досегашните ист- 
ражувања, а од друга, се јавува 
како солидна основа за натамош- 
ни уште попродлабочени иследу- 
вања на аграрнопроизводните од- 
носи на Хрватска кои со векови 
претставувале „основни производ- 
но-економски односи и главни 
рамки во кои се движел животот 
на народот”.

Ристо ХРИСТОВ
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