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Поштовани читалац је у прилици да чита превод пре-
рађеног издања старог уџбеника. Због чега је наста-
ла потреба за прерадом? Током година настале су ве-
лике промене у учењу историје. Дошло је до измена 
наставних програма у образовању, истичу се други до-
гађаји, па то морају пратити и уџбеници.
 Аутор се залаже за развијање способности и скло-
ности, а очигледно се право остваривање без садржаја 
не може спровести. Зато је у уџбенику обједињен тра-
диционалан начин учења историје са новим захтеви-
ма. Мада, истини за вољу, морамо нагласити да за-
хтеви за које се данас говори да су нови (самостално 
размишљање, формирање сопственог мишљења, спо-
собност усменог изражавања, способност анализе ски-
ца и извора) и раније су били циљ успешних часова.
 Књига је и пре прераде садржавала многобројне 
скице, карте, слике и делове извора, који су омогући-
ли вишестрану обраду историјских питања. У новом 
издању појавили су се нови додаци који помажу код 
самосталног разумевања и размишљања. Сваки део 
поседује око шездесет мапа, више десетина скица, две 
стотине слика и исто толико извода из извора, повеза-
но са одговарајућим питањима и задатке који помажу 
при заједничком раду на часовима. На тај начин ђаци 
могу прихватити супротне ставове и разумети њихову 
појаву. Током обраде разноразних изворних материја-
ла ученици ће упознати тајне анализе слика, илустра-
ција, текстова и историјских карата, што ће их навести 
на самостално размишљање и до формирања сопстве-
ног става.
 Анализа извора, карата и слика захтева пуно време-
на. Аутор ипак саветује колеге наставнике да на својим 
часовима више времена посвете обради ових извора. 
Од чега час историје постаје користан, када помажемо 
ученицима у припреми? Ако ђаци разумеју повезаност 
историјских појава и, ако сами препознају узроке поја-
ва, заволеће и чаробан свет историје. Оно што човек 
радо чини, оно што је занимљиво, то лакше и научи.
 Често се позивамо на недостатак времена. Истина 
је да је број часова историје ограничен, али и у таквим 
околностима можемо пуно учинити. Ако на часовима 
не говоримо о томе што се и иначе налази у уџбенику 
и што током анализе иначе радимо, онда ћемо имати 
времена за анализу карата, слика и извора и доћи ће 
до изражаја самосталан рад ђака, створиће се могућ-
ност за формирање различитих ставова и схватања. 

Овога се морамо придржавати и своје ђаке треба да 
наведемо на то да не постоје у потпуности одгонет-
нута историјска питања, односно не постоји само је-
дан општеприхваћени став.
 Током прерађивања садржаја уџбеника желели смо 
помоћи у остварењу наведених циљева: смањен је 
лексички део у књизи и измењена структура уџбени-
ка. Видљиво су одвојени поједини делови који према 
намери аутора имају различите улоге. Текстуални де-
лови намењени за учење означени су масним слови-
ма: када се ови текстови считају, чине посебну књи-
жицу. Означавање суштине с једне стране помаже при 
учењу, а са друге развија и способност писања конце-
пата. Текстуални део служи више за разумевање, него 
за учвршћивање градива. Ситним словима су штам-
пани они текстови који потврђују главни текст или 
пак садрже супротна мишљења. Ови делови уџбеника 
служе само као информација (� ). Већина наведених 
датума није намењена за учење напамет већ за лак-
шу оријентацију, па се због тога налази у заградама.
 На овај начин, без обзира на смањење наставног 
градива, сачували смо оригинални текст уџбеника, 
међутим, знатан део текста служи за оријентацију и 
боље разумевање. Наглашавамо да је реч о коришћењу 
уџбеника а не о „бубању“. Нико не мисли озбиљно 
дада се датуми рођења и смрти десетина историјских 
личности или времена њихове владавине налазе у 
књизи зато јер то треба знати напамет. Аутор сматра 
да је потребно да ђаци виде ко је када живео и када је 
владао, јер се стварне последице догађаја могу закљу-
чити само познавањем података. Историја се одиграва 
у простору и времену. Као што би било чудно да се у 
једној статистичкој табели намерно изоставе подаци 
како низ бројева не би стварао утисак тестирања ме-
моријског памћења. 
 Тематске реченице при крају задатака, као и зада-
ци на крају пет великих поглавља, служе за система-
тизацију и реализацију новопостављених циљева.
 Препоручена литература, чији је циљ боље упозна-
вање одређене теме, омогућује ђацима бољи увид у 
проблематику. Наравно, аутору је јасно да ђаци уче 
истовремено више наставних предмета и да им је вре-
ме ограничено, али сматра корисним чак и само пре-
листавање ових књига.
 Жеља ми је да ђаци и наставници подједнако радо 
и са задовољством користе овај обновљени уџбеник.

Миклош Сараи

Предговор
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Процес настанка човека враћа се уназад у несхватљи-
ве даљине и не може се сматрати искључиво предме-
том историјске науке (Овом темом ће се наредне че-
тири године бавити и градиво биологије). Нешто се, 
ипак, може научити проучавањем периода настанка 
човека, што је веома важно за историјску науку. По-
водом овог дугог временског периода, наиме, лак-
ше се може разумети и схватити постојање два раз-
личита паралелна мишљења, постојање нерешених 
питања. Искуство стечено проучавањем овог пери-
ода тј. отвореност према новим методама и критич-
ко размишљање, треба сачувати и током проучавања 
каснијих периода.
 У историји савременог човека која се обликовала 
кроз дуги период развоја, отприлике 8. миленијума 
пре наше ере, догодиле су се крупне промене. Сред-
ства су постајала развијенија, човек је почео узгајати 
биљке и животиње које су му служиле као извор хра-
не, израђивао је посуђе и тканине. Овај задивљујући 
развој отпочео је у различитим периодима, на разли-
читим деловима Земљине кугле, независно један од 
другог (Блиски исток, Кина, средња Америка). Центар 
брзог напретка и развоја био је Блиски исток (Месо-
потамија, Египат, Феникија, Палестина). Њихову ис-
торију ћемо баш због тога детаљније обрадити.
 Појаве које су допринеле развоју цивилизације нас-
тале су на Блиском истоку: појавило се писмо, рели-
гија, уметност, формирале су се државе. Ове културе 
створиле су дела која су и данас вредна поштовања, 
као што су египатске пирамиде, вавилонски торањ, 
феничанско писмо и једнобожачка (монотеистичка) 
религија. 
 Шта је на овом крају света омогућило нагли раз-
вој? Како су људи овде живели, како су размишљали? 
У следећем поглављу покушаћемо пронаћи одговоре 
на ова питања.
 Немојмо заборавити да је могуће дати више одго-
вора. У историји старог Истока постоје многоброј-
на нерешена питања на која треба пронаћи одговор, 
па често можемо читати о стварним и измишљеним 
сензационалним открићима, идејама. Истинитост није 
потребно увећавати, јер открића и пронађени докази 
пружају довољно узбуђења која се могу мерити садр-
жајем криминалистичких романа.
 Погледајмо само проналазак гробнице фараона Ту-
танкамона. Наука се више није надала да ће открити 
нетакнуту гробницу египатских владара, јер су већину 
гробова оштетили крадљивци у старом веку. Претпо-
стављало се да је та судбина задесила и место вечног 

I Праисторија и стари Исток

Рађање цивилизације

почивалишта младо преминулог фараона Тутанкамо-
на. Наиме, археолози су пронашли складиште у којем 
су били предмети из гробнице Тутанкамона. И поред 
тога Лорд Канавон, који се налазио у Египту на ле-
чењу и египтолог Хауард Картер, кога је лорд подр-
жавао, годинама су трагали за почивалиштем фараона. 
1922. године су већ одустали од истраживања у Доли-
ни краљева, место где су сахрањивани владари када су 
се на неком једва претраживаном месту одлучили за 
последњи покушај. Резултат је био изнад очекиваног 
– пронашли су толико жељену гробницу. У откривеној 
комори дочекали су их разбацани предмети, крадљив-
ци гробова су ипак били бржи. Но истрајност је, ипак, 
донела своје резултате. Претпоставља се да је нешто 
омело крадљивце блага, па је тако дошло до светске 
сензације: стражње просторије гробнице биле су не-
такнуте, тако су могли приказати свету у пуном сјају 
једну египатску краљевску гробницу.

Тутанкамонова посмртна златна маска
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1. Постанак човека и праисторија

ТЕШКОЋЕ ИСТРАЖИВАЊА Данашњи човек се формирао као 
резултат дугог развоја. Процес настајања човека јесте дуг развој 
који садржи безброј степеница и ћорсокака. Настанак човека је 
део укупног процеса развоја живог света.
 Како је почетак настанка човека веома далеко, милионима го-
дина уназад, наука за своја истраживања тешко налази доказе. 
Проблем не представља само велика временска дистанца. Наши 
рани преци су за собом оставили малобројне трагове. Како их 
је било мало, опстанак тих малобројних јединки, био је препуш-
тен случајности. Ови трагови су само на мало места могли преб-
родити милионе година: у дубинама пећина, у мочварама или 
окамењени у фосилима. Због тога су их истраживачи могли наћи 
само на местима где су их пијуци научника или рударске машине 
изнеле на површину. Из пронађених малобројних остатака наука 
покушава скицирати развој који се губи у магли далеких време-
на.

� Тако о праисторији не можемо ни из овог уџбеника ни из других науч-
них радова очекивати да дају неоспорну и јасну слику. Неко ново откриће 
или нека нова објашњења ранијих малобројних открића значајно би могла 
изменити данашње тумачење, као што се то већ безброј пута и догађало 
током протеклих деценија. Истраживања нас, међутим, преко многоброј-
них грешака и потешкоћа све ближе доводе до стварности.

НАУКЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРАИСТОРИЈОМ Праисторију, а 
поготово њене раније фазе можемо открити само у сарадњи са 
другим наукама. Ископавањем археологија нам на површину 
доноси остатке из прошлости, забележавајући њихова тачна мес-
та, њихову околину и геолошки слој одакле су извађени. На овај 
начин се може вршити упоређивање, груписање и стварање сли-
ке о некадашњим животним условима.

? Састави библиографију о старом веку. 
Сакупи важније наслове књига и имена ау-
тора, који се баве старим веком и укратко 
напишите нешто о тематици и делима. По-
себно означи ако се аутори међусобно не 
слажу по неким питањима.

„Археолошки налази алата, оружја и различитих 
употребних предметa су од велике вредности за 
одређивање културе одређеног периода. Свака 
епоха, свака култура као и сваки народ разликује 
се међусобно и по изради алата. […] 
 Облици, величина, врста материјала, израда 
и друге типолошке карактеристике алата и сред-
става за рад непрестано се мењају. Тачно знамо 
шта је карактеристично за коју епоху, културу или 
за коју мању људску групу. На основу испитивања 
великог броја налазишта као и више стотина на-
лаза долазимо до закључка да се у датом добу и 
у одређеној култури могу јавити само неке врсте. 
Врста алата као и техника израде је непозната, 
ретка, није типична за други период. […]“
О чему говоре археолошки налази? Из књиге Вере 
Чанки-Габори: Az ősember Magyarországon

? Како се могу установити карактеристике од-
ређене културе или народа уз помоћ археолош-
ких налаза?

Средства рађена од облутака. Праљуди су раз-
били речни облутак и користили су његову оштру 
површину

? За чега су људи користили предмет са слике 
који су направили? Да ли су оруђа израђена од 
камена могла бити најважнија оружја вештог чо-
века?

? Колико аспеката можеш набројати – корис-
тећи слику – који су важни за стручно обављено 
истраживање? 

Археолошки налази из старог каменог доба у 
Енглеској. Остатак јелена лопаташа могу по-
моћи у реконструкцији некадашњих климатских 
прилика и врсте исхране коју је користио човек 

тог периода
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 Аантропологија помоћу костију и зуба установљава биолош-
ке промене, поједине етапе развоја и њене карактеристике.

� Геологија одређује век појединих слојева и заједно са другим приро-
дним наукама помаже да се реконструишу некадашњи животни услови.

Палеонтологија, наука о праживотињама, на основу анализе костију 
некадашњих животиња помаже у утврђивању чиме су се хранили, шта су 
ловили људи одређеног доба. Остаци некадашњих животиња исто тако 
могу помоћи у одређивању настанка неког налазишта, исто као и геоло-
гија која на основу одређивања времена настанка окамењених налаза 
може доћи до резултата. Поред наведених, још неколико наука устано-
вљава и коригује истраживања праисторије, а њихов број расте развојем 
технике.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕЦИ МАЈМУНА И ЧОВЕКА Заједнички 
преци мајмуна и човека формирали су се отприлике пре 70 
милиона година. Били су то малени глодари слични веверици. 
Следећи ступањ развоја познат нам је из налазишта у данашњем 
Египту. Египатски мајмун је живео пре 30 милиона година, а био 
је величине мачке са неколико мањих назнака које су наговешта-
вале његов даљи развој. Лобања источноафричког Proconsulа 
(старог 17–14 милиона година) указивала је на даљи развој, али 
је још имао јаке очњаке. На овом нивоу развоја се не може гово-
рити о људима већ само о заједничком животињском претку чо-
веколиких бића (хоминида) и човека.

ПУТ ДО ПРАЧОВЕКА Налази, које смо упознали до сада, про-
нађени су на најразличитијим деловима Земаљске кугле. Могуће 
је да се ово може објаснити веома малобројним остацима, али 
може се такође претпоставити да је то последица непрестане се-
лидбе. Ако је то истина, шта је могло да покрене ове велике сео-
бе? Узроци су, вероватно, били животни услови који су пре свега, 
у посредној вези са климатским променама. Наши рани преци 
су следили територијалне промене тропских кишних шума, које 
су настајале током развоја природних појава у животу Земље.
Наравно, овде немојмо мислити на сеобе народа које су настајале 
касније. Ове промене места о којима је реч биле су веома споре и 
одигравале су се током стотина генерација.

� Могуће је да су се жива бића које смо упознали у Африци зато пресе-
лила у Евроазију, али може бити и то да једноставно још увек нису откри-
вени афрички налази. Пре 10–15 милиона година у тропским кишним шума-
ма Евроазије појавили су се шумски мајмуни. (Немојмо заборавити, да су 
због кретања континената, у то доба континенти били размештени на дру-
гим географским ширинама у односу на садашње стање.) И Мађарска је 
спадала у овај појас – један карактеристичан налаз је пронађен и у Мађар-
ској (Rudapithecus Hungaricus).
 Ова жива бића била су заједнички преци шимпанзе и човека. Лобања им 
је постала већа, премда још није имала чеони свод. Очњаци су били скраће-
ни, али се још увек нису појавили чеони лукови. Сазнања о њиховом изгле-
ду чини несигурним паралелни развој многобројних врста мајмуна који су 
живели у близини. Пре 7 милиона година њихови налази су одједном нес-
тали. Још су неразјашњене везе с афричким налазима који су били даљи 
носиоци развоја.

 У источној и јужној Африци живео је јужни мајмун (Аus-
tralopithecus) пре 5,5–2 милиона година који је већ користио сред-
ства за рад која је налазио у природи тзв. необрађена средства. 
По запремини мозга и ивици, коштаног гребена лобање подсећа 
на шимпанзе. Велики број истраживача сматра их, ћор-сока-

? Подсети се градива из географије. Какве су 
геолошке и климатске промене биле каракте-
ристичне за историју наше планете?

Овако су замишљали египатског мајмуна

? Одреди на основу цртежа на коју животињу 
нас потсећа цртеж? 
По к акво ј  основи си  образложио сво ј 
одговор?Пронађи место рудапитекуса на ленти 
у човековом развојном путу. Шта је још утица-
ло на цртача?

Како су замислили рудапитекуса хунгарикуса 
(Rudapithecus Hungaricus)?
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ком развоја тј. сматрају да се од њих нису развиле јединке вишег 
нивоа развоја.

 На подручју где су живели јужни мајмуни пронађен је вешти 
човек (Homo habilis), који је живео пре 2 милиона година, кога 
већ сматрамо првим правим човеком. По запремини мозга разли-
кује се од својих предака (750 cm3 а просек данашњег човека је 
1500 cm3) имао је људску чељуст. Израђивао је камене алатке за 
рад (преломљени речни камен који је имао оштре ивице добијао 
је ударањем већег комада о стену), а познавао је и ватру.

УСПРАВЉЕН ЧОВЕК Пре око 1,5 милион година појавио се 
Homo erectus (усправљен човек). Раније је наука погрешно пре-
тпостављала да је то прва усправна врста. Касније, и поред саз-
нања да је претпоставка погрешна, назив је остао неизмењен. 
Усправљен човек је живео између 1,5 милион и 300 000 година 
на већем делу Африке и Евроазије. Имао је веће тело и већи мо-
зак од ранијих врста. Палио је ватру, користио је више врста  
оруђа и оружја од камена које је сам обликовао. Живео је у чо-
по рима (хордама). Ове групе су обухватале и до 50 чланова. Свој 
плен је носио кући, где га је распарчавао. Међу многобројним и 
значајним налазиштима можемо истакнути налазишта на остр-
ву Јава и у близини Пекинга. Наравно, за Мађаре је најважније 
домаће налазиште из Вертешселеша (неки научници сматрају га 
раним Хомо сапијенсом). Његовом брзом развоју највероватније 
су допринели ранији резултати: израда оруђа, лов и прилагођа-
вање немилосрдним климатским променама које су настале ус-
лед леденог доба.

ПРАЧОВЕК Налазе прачовека или неандерталца (који су позна-
ти од средине прошлог века, због развоја науке) тумачили су на 
више начина. За лобању пронађену у долини Неандер, (данашња 
Немачка) одакле и потиче назив, прво су мислили да су земни ос-
таци погинулог војника из ранијих ратова. После су га сматрали 
прелазом између човека са острва Јаве и данашњег човека. Тре-
нутно га наука сматра изумрлом врстом данашњег човека. Ни 
данас није једногласно одређено његово старосно доба: по неки-
ма се појавио пре 100 000 година (по некима пре 300 000 година), 
а трагови му се могу пратити до пре 50 000 година.

� Лобања неандерталског човека се умногоме разликује од наше. Карак-
терисало га је ниско искошено чело и дебели затиљак, а истовремено је 
недостајала испупчена брада. Запремина мозга била је приближна дана-
шњој. Живео је у хордама, боравиште је налазио по пећинама. Неандер-
талци су ловили у групама, опремљени копљима. Животиње су намамили 
у ископане рупе или су их нагонили у провалије. Дошло је до поделе рада 
(мушкарци су ловили, а жене су скупљале плодове). Као резултат развоја, 
појавио се говор, касније су своје мртве сахрањивали уз обреде, а да би 
постигли одређене циљеве, користили су врачање и магију.

Главна подручја где је живео неандерталац, простирала су се у 
Европи, западној Азији и северној Африци. Тако се и у Мађарској 
на више места могу наћи њихови налази (Тата, Ерд, Шубаљук). 
Претпоставља се да су изумрли или су се стопили са прецима 
данашњег човека.

? Следи трагове могућег развоја све до 
данашњег човека. Упореди ваше преставе са 
историјским атласом и са текстом уџбеника. 
Учини исто ово са сличним сликама из науч но-
популарних књига. Где видите одступања? Шта 
је разлог томе?

? Направи излет у музеј у природи код Вер-
тешселеша (Vértesszőlős). Истражи како се 
мењала природна околина до данашњег дана.

„У насељу су откривене кости тридесет четири 
врсте животиња. Од њих су најмање двадесет 
и четири људи уловили. Међу њима се налазе 
вук, лисица, поларна лисица, нерц, куна, пантер, 
пећински лав, мамут, дивљи коњ из леденог доба, 
пра-магарац, длакави носорог, дивља свиња, 
велики јелен, обичан јелен, ирвас, праговедо, 
дивокоза, мрки медвед, бизон итд. Међутим 
89 % улова чинио је пећински медвед […]
 Посматрајући остатке костију упадљиво је да 
су веома ретко ловили младунчад и остареле 
животиње[…] 
 Увек су ловили младу или зрелу животињу 
[…] Детаљним проучавањем установљено је да 
су медведе ловили само у раним, пролећним 
месецима […] насупрот томе ( испитивањем 
одбачених рогова) врсте јелена, као и дивље 
коње и носороге су ловили у раним летњим 
месецима...
Вера Габори – Чанки: Az ősember Magyarországon. 
az Érd-Parkváros közelében föltárt, kb. Kr. e. 50 000 
– 35 000. közötti őskori vadásztáborról

? Какве закључке можеш извести на основу 
анализе нађених фосила?

Процес настанка човека
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РАЗУМАН ЧОВЕК (HOMO SAPIENS) Непосредни предак да-
нашњег човека је Homo sapiens (разуман човек) који се раз-
вио од усправљеног човека. Као што је већ речено, и неандер-
талцу је научно име „сапијенс“, но данашњи се човек разликује 
од неандерталца. Са лобање је нестала избочина, појавила се ис-
пупчена брада. Просечна запремина мозга данашњег човека из-
носи 1500 cm3.
 Први налази данашњег човека пронађени су у француској пећи-
ни Кромањон, по којој је добио име кромањонац. Живео је при-
ближно пре 30 000 година. Данас су већ пронађени и 100 000 
годишњи налази који доказују да се колевка данашњег (савре-
меног) човека налазила у Африци.

Савремен човек је настанио велики део земаљске кугле. 
Разуман човек чини једну расу, а дели се на врсте, које се раз-
ликују по боји коже, грађи тела и величини. То су европиди (Ев-
ропа, јужна Азија, северна Африка), монголиди (источна Азија, 
Америка), негриди (Африка) и аустралиди (Аустралија).
 Савремен човек је још даље унапредио израду оруђа (харпун, 
мотика од рогова), направио је лук и стрелу. Ови проналасци су 
омогућили већи улов. Веровање људи постало је сложеније. Нас-
тала је представа о загробном животу или другом свету, на шта 
упућују и обреди при сахрањивању. Магија је имала задатак да 
допринесе успешнијем лову. Поштовање заједничких предака
(животиња, биљака или природних појава) је тотемизам, а пошто-
вање предмета (фетишизам) такође су део магије. Трагови ма-

? Упореди детаље реконструисаног цртежа 
са пећинским сликама лова.

Лов неандерталца. Животиње су гонили у прова-
лије и тако су обезбеђивали 

велику количину меса.

Једна од чувених слика из шпанске пећине Ал-
тамире. Слика бизона који је некад био јако 

распрострањен у Европи

? Чему је тежио уметник праисторијског доба 
када је сликао?
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гије се могу наћи и код налаза откривених и у Мађарској (пећина 
Ишталошке/Istállókő, пећина Селета/Szeleta, Ловашд/Lovasd).
 Предак савременог човека већ је у каменом добу стварао умет-
ничка дела за улепшавање своје околине. У бројним пећинама 
нађени су на стенама цртежи и слике, које су приказивале раз-
не животиње и призоре из лова. Ови дивни цртежи су вероватно, 
као што је случај код многих примитивних народа, били у служ-
би успешног лова. Најлепши и до данас сачувани остаци праис-
торијске уметности су из пећина у јужној Француској (Ласко) и 
Шпаније (Алтамира).

Изучавање живота народа који данас живе на сличном степену развоја као 
праисторијски човек, од велике су помоћи приликом проучавању тог пери-
ода. Да би се лакше схватило то доба, помоћи ће нам опис једног немач-
ког научника са почетка двадесетог века.
 „За водича експедиције 1905. унајмио сам три мушкарца и једну жену 
Пигмејце. Када су се залихе хране испразниле, замолио сам их да за ве-
черу улове једну антилопу. Знао сам да су одлични ловци. Моја молба их 
је збунила и изазвала је жучну расправу међу њима. На крају су изјавили 
да захтев данас не могу испунити, јер нису извршили никакве припреме, 
али су обећали да ће следећег дана обезбедити плен. Увече се из њихо-

? Којим методама су ловљене огромне живо-
тиње? Шта је човеку обезбеђивало надмоћ у од-
носу на те огромне животиње?

У стену уклесана слика мамута и цртеж којим се 
реконструише лов на мамута. Улов европског 
дива из леденог доба обезбеђивао је исхрану 

прачовека за дужи период.

Призор магијског ритуала лова. На левој слици 
се види цртеж праисторијског врача, а са десне 

стране реконструкција обреда

? Какву улогу је играло само учешће на магиј-
ским ритуалима у животу праисторијског ло-
вца? 
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вог понашања могло закључити да нешто важно спремају. Одлучио сам да 
их тајно посматрам. Пре свитања пажљиво, без буке, попео сам се на врх 
брда где сам се сакрио иза једног жбуна. Убрзо су дошла тројица мушка-
раца и жена. Свечано пењући се један иза другог дошли су горе. Кад су 
стигли до врха, сагли су се на земљу и очистили од сваке биљке један део 
земљишта. Затим су поравнали тло.
 Потом је један од њих нешто цртао на песку, док су други, једногла-
сно, неразумљиво мрмљали неке речи. После су устали и без икаквог 
покрета и гласа окренули лице према излазећем сунцу. Кад су се поја-
вили први зраци, један мушкарац се окренуо и свој затегнути лук усме-
рио према очишћеном делу земљишта.
 Након неколико минута, када су зраци са својим сјајем већ позлатили 
малену групу и скицирани цртеж у песку, нагло су се сви помакли. Жена је 
испружила своје руке према Сунцу, као да жели пригрлити ватрену лоп-
ту и гласно је викала неразумљиве речи. Истог тренутка ловац је ода-
пео своју стрелу. Жена је у трансу викала још гласније, док су мушкарци 
са својим оружјем скочили у шипражје. Жена је још кратко време прове-
ла поред цртежа, па је полако, колебљиво, следила ловце.
 Тада сам изашао из свог скровишта и на брижљиво припремљеном 
месту нашао у песку цртеж антилопе дугачак око пола метра. У врату јој 
се налазила одапета стрела ...“

? Сумирај укратко информације, добијене након читања. Какву је улогу 
имао магични обред у животу ловаца? Потражи сличне појаве у нашем 
добу. На које научне гране се најчешће ослањамо када тумачимо ове 
појаве?

Препоручива литература на мађарском језику: Kardos László: Az 
ember őstörténete; Richard Leakey: Az emberiség eredete

 Развој савременог човека је текао дуго, уз многобројне ћор-сокаке. 
Проучавање развојног процеса отежава велика временска удаљеност и мали број случајних налаза, па 

тако о овом повезаном процесу наука не може дати сигуран, неоспорив закључак. 
Ланчане карике развоја покренуте пре 70 милиона година нису сигурне станице једног праволинијског 

тока, али и поред слепих улица и многобројних нерешених питања ток развоја води до данашњег човека. 
Биолошки развој условљен је низом чинилаца (нпр. климатским променама).

Праисторијска налазишта на Земљи

? Који су чиниоци могли утицати на про-
ширење људске врсте на Земљи? Уз помоћ 
географског атласа упореди праисторијске 
околности са данашњим.

? Покажи на географској карти како су се до 
наших времена распространиле људске врсте.
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2. Млађе камено доба
ПОДЕЛА НА ЕПОХЕ Историјска наука дуги временски пе-
риод између настанка човека до култура које су познавале 
писмо назива каменим добом по камену, основном материјалу 
од кога је израђивано оруђе и оружје. Тај се период на основу 
начина на који се камен обрађивао делио на два велика периода: 
старо камено доба (палеолит), у којем се клесање камена сматра 
обрадом, који због тога називамо периодом необрађеног камена, и 
млађе камено доба (неолит), које већ користи обрађени, брушени 
камен. У прелазном, односно средњем каменом добу (мезолит) 
карактеристичан је прелаз између ових периода. Праисторијско 
доба обухвата веома дуги период. Ако то упоредимо са краткоћом 
човековог живота, то је незамисливо дуг период. Посебно је тешко 
да се уз хиљадугодишње ново камено доба разабере више стотина 
хиљада година старије кемено доба. 

РАЗВОЈ ОРУЂА Човек је постепено усавршавао свој алат 
и своје оружје, које је у почетку израђивао од дрвета, костију 
и камена. Велики помак наступио је обрадом камена. Раније је 
клесао камен, што је било погодно само за добијање грубих, 
претерано великих површина, док је глачање омогућило бољу 
обраду. Глачање је било дуготрајни процес ( предмет су трљали 
влажним кварцним песком и глачали га док нису постигли жељени 
облик). Квалитет и употребљивост овако направљених секира, 
ножева и врхова копља далеко су надмашили претходне.
 Наши преци полако су научили бушити камен, па је тако при-
према оруђа са дршкама постала лакша и безбеднија, што је опет 
повећавало употребну вредност.

�  Промене – као и раније – нису одједном наступиле нити у исто вре-
ме на свим подручјима Земље. На територијама са повољнијим природ-
ним условима (Блиски исток, средња Америка) људске заједнице су не-
зависно једна од друге стигле до развијенијих форми обраде предмета. 
Међутим, на већем делу земаљске кугле на неким местима чак до по-
четка нашег века – и даље су се задржали примитивнији начини обра-
де. Већ у 7. миленијуму пре н. е. на Блиском истоку су започете вели-
ке промене (на средњем Балкану око 5500 године пре н. е). Почев од тог 
тренутка кренуо је непрекидни развој.

ГАЈЕЊЕ БИЉАКА И СТОЧАРСТВО Млађе камено доба не 
разликује се од старијег каменог доба само по начину обраде ка-
мена за оруђа и оружја. Док је раније за преживљавање човек 
прибављао „само“ у природи пронађену храну, тј. сакупљао 
плодове, ловио и хватао рибу, сада је човек и сâм почео гајити 
биљке и животиње. Почео је производити. Гајење биљака и жи-
вотиња на појединим подручјима започело је у различитим 
периодима, зависно од природних могућности (нпр. подручја по-
годна за пашу или за успешно наводњавање).

Гајење биљака је највероватније произишло из сакупљања 
биљака. Дошли су до закључка да ако сакупљено семе проспу, 
из њих никну нове биљке. У почетку су само пожњели род: 
ово је период тзв. жеталачких народа. Временом су дошли до 
закључка да се припремом земље може побољшати род. Земља 
је прво обрађивана зашиљеним коцем (потом примитивном мо-
тиком), а на крају новог каменог доба јавља се алат који ће бити 

? Означи различитим бојама предмете на 
слици који су израђени од дрвета, односно, од 
камена. Камен су на више начина при чв р ш-
ћивали за дрво. Која су била та решења?. 

? У коликој мери је плуг напреднији у односу 
на батину-ашов? Која делатност је довела до 
појаве овог алата?

Алати од камена: срп, секира, шило, 
батина-ашов

Неолитска камена секира. Глатку површину су 
добијали тако што су предмет трљали 

влажним песком

Жрвањ са батом из новог каменог доба. Камену 
куглу су покретали руком и тако млели жито да 

би добили брашно

Реконструкција изломљеног рала од дрвета.
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од великог значај – дрвени плуг. Прикупљање семена захтевало 
је оруђе, које се до данас користи – срп – што је у великој мери 
унапредило жетву. 

�  Где је овај процес започео? Тамо где су житарице које су давале хра-
ну (просо, јечам, жито) расле дивље. Тамо где су постојали мекши и за за-
ливање погодни терени, који су се могли прекопавати једноставним при-
митивним средствима и где је било довољно падавина. Све је ово природа 
обезбедила на Блиском истоку. Земљорадња се одавде ширила до миле-
нијумима млађег каменог доба (7 – 4. миленијума пре н. е).

Друга промена у млађем каменом добу било је гајење живо-
тиња. Предуслов за ово било је припитомљавање животиња
(доместикација). Прва животиња која се придружила човеку, још 
пре почетка неолита, према многима, био је пас, који је настао 
од шакала или од вука. Пас је користећи остатке човекове хра-
не навикао на човекову близину и помагао му при лову.

 Само на малобројним подручјима (северна Америка, источна 
Азија) пса су користили за исхрану. Прве одабране домаће жи-
вотиње биле су коза и овца. Њихово припитомљавање је текло 
хиљадама година након припитомљавања пса. После њих следи-
ла је рогата стока, потом свиња. Магарац, коњ и камила су мно-
го касније почели служити човеку. Први народи који су се бави-
ли одгојом коња појавили су се тек у гвозденом добу.

Животиње су почели узгајати такође у областима средњег 
Истока. Људи су у тим крајевима имали искуства у припитомља-
вању животиња, а било је доста животиња средњег раста које 
нису биле захтевне као дивље козе и дивље овце.

�  Узгајање животиња у почетку је значило само одгој младунаца уло-
вљених животиња које су после користили за исхрану. Овако сакупље-
на искуства су омогућила успешно узгајање и размножавање животиња, 
тј. прави развој сточарства. У почетку су домаће животиње држали само 
ради меса. Касније су почели користити њихово млеко, кожу и крзно. Иско-
риштавање снаге њихових мишића настало је тек касније, при крају млађег 
каменог доба.

? Које су чињенице допринеле развоју 
земљорадње на Блиском истоку? Протумачи 
израз „плодног полумесеца“ који се односи на 
земљу. Допуни карту хронолошки. Поред 
стрелица допиши одговарајуће датуме тако што 
ћеш користити историјски атлас. Анализирај у 
ком правцу и којом брзином се ширило 
обрађивање земљишта. Које су чињенице 
убрзавале а које су успоравале ширење 
неолитске културе?

Блиски исток у неолиту. Такозвани „плодни по-
лумесец“

? Због чега су баш коза и овца биле прве при-
питомљене животиње? Потражи објашњење 
зашто се првенствено могу припитомити живо-
тиње које живе у чопору?

Пшеницу су често чували у подземним јамама. 
Зидове ових складишта премазивали су глином 

да би семе сачували од влаге.
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Не треба мислити да је човек ширењем производње одједном 
на пустио своје раније начине набавке хране. Лов, риболов и са-
купљање плодова још су дуго времена играли значајну улогу у 
снадбевању људи храном.

Препоручена литература на мађарском језику: Ősi kultúrák, 
születő államok (Új képes Történelem)

Човек из неолитa са првим припитомљеним животињама

У 7. миленијуму пре н. е. раширило се глачање камена код израде алата и оружја, што је значајно повећало њихо-
ву употребну вредност.

У млађем каменом добу развила се производња: узгој биљака и сточарство. 
Узгој биљака се развио искуством при сакупљању плодова (жетвени народи, обрађивање земље мотиком и плу-

гом) покренуто је и припитомљавање и сточарство - гајење животиња (пас, коза, овца, рогата стока, свиња, 
магарац, па коњ и камила).

3. Промена начина живота 
у млађем каменом добу

ПОЈАВА ЗАНАТСТВА Тајну израде посуђа од глине човек је 
познавао одраније. У млађем каменом добу напредак се може 
запазити на два подручја: у припреми сировине и у њиховој об-
ради. У почетку су глинене предмете пекли само на сунцу. Па су 
их пекли на ватри, због чега је квалитет постао бољи. Округле 
судове су у почетку правили од влажне глине. Глину су ваљали 
обема рукама и тако формиране ваљкасте комаде стављали један  
преко другог, у облику пужеве кућице. Огроман значај у развоју 
имао је проналазак грнчарског точка. Помоћу грнчарског точ-
ка могли су правити лепе, правилно обликоване судове, а тиме 
што су точак окретали ногом, посуђе су израђивали пуно брже. 
На овај начин могли су направити много већи број посуђа и тако 
је могло да се распространи на много већој територији. 

�  Више чинилаца је допринело обради глине и настанку лончарског заната. 
Развој је могла подстаћи потреба стварања култних предмета, уметничке ам-
биције, брз развој технике израде, али нагли раст броја посуда био је у тесној 
вези са променама насталим у млађем каменом добу. Начин живота и стал-
но место боравка, вишак производа као и складиштење семена за следећу 
годину захтевало је нова средства, а за ово су били погодни глинени судови.

? Скупљај приче и догађаје о лову. На основу 
њих одговори какву је улогу играо лов у животу 
људи у друштвима након праисторијског 
периода?

„Људи из млађег каменог доба увек су се на-
ста њивали у близини воде. Куће су градили по-
некад удубљене у земљи – земунице или по-
луземунице – али су ипак највише градили на 
површини. Чес то  су подизали куће на земљи 
као шаторе са кровом а уместо зидова прави-
ли су конструкцију од греда. Греде су испрепле-
тали прућем или трском и облепили земљом 
споља и изнутра. Правили су огњиште и пећи 
у унутрашњости кућа и изван кућа које су више 
пута обнављали облепљујући их блатом. Жи-
вот заједнице, уколико су временске прилике 
дозвољавале, углавном се одвијао изван куће.
 Градња и често обнављање кућа и огњишта, 
израда посуђа захтевали су много глине. Зато је 
свако насеље имало јаме из којих су вадили гли-
ну. Те би јаме после кориштења напунили остаци-
ма јела, поломљеног посуђа и неупотребљивим 
оруђем. Током археолошких откопавања те на-
пуњене јаме верно сведоче о животу тог насеља.“ 
Археолог са насеља из неолита из књиге 
Глинени богови Нандора Калица (Kálicz Nándor: 
Agyag istenek)

? Због чега је за археолога јама за отпатке или 
смеће „рудник злата“? Потражи из сличних 
разлога важну збирку археолошких налаза.
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 Печење глине наши су преци највероватније открили тако што су пле-
тене кошаре израђене од прућа обложили глином, стављали на ватру и у 
њима кували воду, семенке или месо.

 У млађем каменом добу отпочела је израда текстила. Изради 
текстила је претходило плетење прућа и израда предмета од ро-
гоза (трске). Као материјал за влакно користили су лан и вуну од 
оваца. Велики напредак је представљало обликовање нити влак-
на у тканину и проналазак вертикалног разбоја за ткање. Уздуж-
не нити су причврстили вертикално за оквир, а између њих су во-
доравно увлачили попречне нити.

РАЗМЕНА, ПРЕВОЗ Појава вишка хране, занатлијских 
производа и сировина са појединих подручја (камен, дрво, со) 
покренули су трампу/трговину. Наравно, немојмо мислити на 
данашње услове,, новац још дуго није постојао, већ се вршила 
непосредна трампа, тј. размена производа.

� Занимљива је појава која се може приметити у трговини током млађег 
каменог доба. Пошто је количина вишкова била незнатна, а није се чак 
ни појављивала у свакој години, једини начин набавке представљала је 
пљачка. Такође је од великог значај било даривање између појединих гру-
па људи. Дошло је и до појаве трговинских веза које су премошћавале из-
ненађујуће велике даљине. Тако је ћилибар доношен са Балтичког мора до 
басена Средоземног мора, као и ширење опсидијана из Мале Азије у под-
ручје целог Блиског истока.
 Превоз робе воденим и копненим путем се умногоме разликовао. Ча-
мац а касније бродови омогућили су већ у то доба превоз великих количи-
на роба без коришћења путева и посебне вучне снаге. За копнени превоз
је од великог значаја била појава точка (ваљак, пуни точак и са жбицама), 
што је омогућило развој кола. Међутим, још и коришћењем животињске сна-
ге се уз велика улагања могла превозити мала количина робе. Због тога су, 
све до модерног доба – као што ћемо то и видети – трговачки путеви увек 
били везани уз воду. 

НАСТАЊИВАЊЕ Развијањем земљорадње, човек је прешао на 
седелачки начин живота јер се због ораница и залиха хране није 
могао селити. Настала су стална насеља/села. Куће за стано-
вање у насељима млађег каменог доба грађене су од прућа, трс-
ке, а ређе од черпића. Кровови су покривани трском или сламом. 
Често су куће, тзв. земунице укопавали до пола у земљу. Димен-
зије кућа, облик и материјал за градњу зависили су од природних 
околности и од традиције одређене групе народа.

Развој технике израде посуђа. У почетку су по-
суђа правили из глинених ваљака што је ишло 
тешко и није било квалитетно. Уз помоћ грнчар-
ског точка кола могли су брже и квалитетније из-

рађивати посуде од глине.

? Због чега је грнчарство постало ефикасније 
употребом грнчарског точка?

Посуда у облику кочија – израђена од глине – 
коју су пронашли на калашком гробљу (Buda-
kalász) сведочи о прастаром изгледу превозног 

средства

Већ у млађем каменом добу човек је градио на-
сеља. Град Кхирокитија на Кипру са кућама које 
подсећају на кошнице је једно од првих насеља
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�  Брзи развој земљорадње, занатства и трговине на територији Блис-
ког истока, довео је до настанка насеља већих размера (нпр. градови Ки-
рокитија на Кипру или Чатал Хијук у Малој Азији). Ови градови нису били 
само огромна села. Овде су израђивана средства за рад у великим коли-
чинама, а поред тога су били и трговачки центри.

 Друштво је, наравно, постало сложеније. Поред заједница за-
снованих на крвном сродству (велике породице, род, братства) 
које су настале у ловачким друштвима, формирале су се функ-
ционалне сеоске заједнице, везане за подручја (насеља). У тим 
заједницама било је оних који су управљали, оних који су извр-
шавали наредбе и они који су производили. Друштвени токови, 
који су сада већ били на помолу, воде нас у следећи велики ис-
торијски период: у стари век. Њима ћемо се детаљније бавити у 
поглављу о старом веку.

ВЕРОВАЊА Велике промене у начину живота, прелазак са лова 
на земљорадњу и сточарство имало је утицаја и на веровања код 
човека млађег каменог доба. Док је раније желео утицати на ус-
пешност лова, сада је било важно успешно сазревање житари-
ца и узгајање животиња. Тако је најважнији мотив веровања 
постала плодност, годишње обнављање биљака и животиња (тзв. 
култ плодности).
 Настале промене одражавали су и уметнички прикази. Уместо 
призора из лова, мале фигуре и рељефи представљали су женске 
идоле са наглашеним деловима тела који симболишу плодност. 
Ове симболе плодности наука назива венерама, према римској 
богињи плодности Венери.

НАГЛИ ПОРАСТ СТАНОВНИШТВА (ДЕМОГРАФСКА ЕКС-
ПАНЗИЈА) У историји човечанства разлог смртности дуго вре-
мена била је глад и неухрањеност. Организам неухрањених људи, 
а нарочито мале деце, тешко се могао супротставити разним бо-
лестима. Повећањем количине хране у млађем каменом добу 
порасле су шансе за живот, па је тако нагло порастао број ста-
новника (демографска експанзија).

� Током даљих проучавања историје човечанства још ћемо више пута 
срести сличне промене. Ови токови су у појединим историјским епохама 
у много чему слични. Из неких разлога шансе за остајање у животу расту 
(као у овом периоду, захваљујући појави производње хране). Стопа смрт-
ности опада, а број рођених и даље остаје висок. Из наведених разлога до-
лази до наглог пораста броја становника.

Услед пораста становништва са подручја плодног полуме-
сеца заједнице крећу у потрагу за новим плодним ораницама
(тзв. земље плодног полумесеца је подручје које се шири од до-
лине Нила, преко Палестине и Месопотамије, до Ирана). На тај 
начин су ове заједнице шириле културу млађег каменог доба.
 Немојмо мислити да је живот човека млађег каменог доба био 
лак. И даље је живео у сталној несигурности, страховао је од ди-
вљих животиња, од напада група и хорди номадских народа. При-
митивним средствима је обрађивао усеве, чији је род зависио од 
хировитости временских прилика. Био је незаштићен од разних 
болести. Ипак је сада, у историји човечанства први пут, започе-
та борба која је обећавала успех против до сада скоро непобеди-
вих сила. Праћен патњама и борбама живот наших раних преда-
ка све више је постајао сличан људском животу.

? Упореди слике на зидовима пећина из па-
лео лита са фигурама из неолита. Које су 
разлике и како их можемо објаснити?
Графикон приказује нагли пораст становништва. 

Мала камена фигура названа по месту налазиста 
у Аустралији – Венера из Вилендорфа. Пренагла-

шени делови тела указују на култ плодности

Наталитет је био веома висок све док се није 
плански контролисао, жена је за свога живота по-
рађала 8 до 10 пута. На раст броја становништва 

утицала је и велика смртност.

? Које су чињенице утицале у неолиту да се 
превазиђе велика смртност? У ком животном 
добу се јавља велики број смртности? Да ли ће 
се задржати овако висок раст становништва?

? Где сте за време свог ранијег школовања 
наишли на сличан нагли пораст становништва? 
Који су разлози проузроковали промене?
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ПОЈАВА МЕТАЛА Неолит је производњом разних добара покре-
нуо убрзани развој. Човек, произвођач, постепено је усавршавао 
своје алате, а и материјали од којих су они израђивани, мењали су 
се: кориштен је бољи материјал који је имао већу примену.
 Појава метала није одмах истиснула раније коришћена сред-
ства од камена и других материјала, већ постепено, зависно од 
развијености одређеног подручја, и од количине метала који се 
могао наћи на датом подручју. 

Коришћење метала се раширило на оним местима где су за-
хтеви за ефикаснијим средствима били већи. Није ни чудно да 
се први пут појавило на Блиском истоку, где је и настао неолит. 
Са овог подручја се проширило и знање о изради метала. Како се 
удаљавамо од центра развоја – као што смо такође видели и код по-
већања производње хране – све се касније јављају новије методе.

За израду алата прво је коришћен бакар (4. миленијум пре 
н. е) јер се бакар могао наћи у природи, а због своје мекоће лако 
се обликовао. Баш је ово његово „позитивно својство“ огранича-
вало његову примену. Развојем обраде метала – топљењем ја-
вља се легура бронзе као мешавина бакра и олова или калаја (3. 
миленијум пре н. е). 
 Бронза је знатно тврђи метал од бакра и од ње су почели из-
рађивати квалитетна оружја и алате који су из употребе посте-
пено истиснули камена средства. Предмети израђени од бронзе 
били су скупи и зато је ширење примене гвожђа значило вели-
ки напредак (око средине 2. миленијума пре н. е). Гвожђе се на-
лазило на многим местима и у великим количинама, па је 
било јефтиније, дакле могло се користити у ширем кругу и у 
већој мери. (Иако је квалитет гвоздених предмета дуго времена 
заостајао за оним израђеним од бронзе.)

Препоручена литература на мађарском језику: Burian – Wolf: Az 
őskor embere

Промене у млађем каменом добу довеле су до појаве низа нових заната или су се и даље развијали и постојећим за-
нати (грнчарство, ткање, плетење).

Земљорадња је захтевала седелачки начин живота, изграђена су села и градови који су постали центри разних за-
ната и трговине.

Плодност, која је највише утицала на живот човека млађег каменог доба, постала је кључни мотив веровања. 
Производња хране је повећала шансе за преживљавање, дошло је до појаве прве демографске експлозије.
Производња је као покретач даљег перманентног техничког развоја довела до појаве метала у људском животу

? Уочи колико личе на глачано камено оруђе. 
Које предности су имала метална оруђа у 
односу на камене? Које су им биле мане?

Пијуци из бакарног доба

? Шта спаја територије на којима се налазе 
поменута три метала? Упореди карте са скицом 
о променама у неолиту. Какве се законитости 
јављају?
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4. Прва цивилизација: Сумери
ПРИРОДНЕ ОКОЛНОСТИ И ПРИВРЕДА КОД СУМЕРА
Земља Сумера простирала се између јужног дела Тигра и 
Еуфрата (грчки: Месопотамија, значи Међуречје или Земља 
између две реке). Овај простор Месопотамије био је мочварна 
равница, испресецана рекама. Падавина је било мало, а као и на 
целом Блиском истоку, и та количина се постепено смањивала. 
На овом жарком подручју земљорадњом се могло бавити само 
ако се земљиште наводњава. Током историје први су били Су-
мери који су, изграђујући мрежу брана, насипа, канала и системом 
за наводњавања претварали земљу у обрадиве површине. Као 
пример послужила им је сама природа у делти Тигра и Еуфрата.
 Највеће благо тог подручја била је земља која се могла 
наводњавати и на којој су гајили житарице, воће и поврће, држали 
овце и рогату стоку. Природа је на овим мочварним територијама 
била богата трском, а у равницама глином. Недостајале су неке 
сировине, као дрво, камен и метал. Тај недостатак је подстицао 
производњу и присиљавао становнике тог подручја да ове 
сировине набављају разменом производа.
 Прво су се распростанили бакарни предмети, а у 2. миленијуму 
пре н. е. предмети од бронзе. У то доба су већ орали земљу плугом, 
а род су убирали српом. Захваљујући наводњавању, приноси су у 
односу на ранију производњу и на околне области били изузетно 
добри. На истим површинама убирали су вишеструко веће 
приносе. На пашњацима су држали стоку која им је обезбеђивала 
довољну количину хране. 

Храмовна имања као економске заједнице и ситни сељачки 
поседи имали су организовану производњу. Та имања су била у 
рукама храмова или државе, а припадало им је најбоље земљиште 
у граду. На челу ових имања стајали су државни или храмовни 
чиновници, а производњу су обављали слободни људи који 
су за то добијали део производа. Приносе су складиштили у 
магацинима одакле су се снабдевани земљорадници.

„Кад почнеш да обрађујеш своју земљу, будно 
пази на канале за наводњавање, јарке и бране: 
када натапаш своји земљу, пази да ниво воде не 
буде превисок, а када испусташ воду, пази на то 
да тло остане довољно натопљено. Нека земљу 
изгазе волови са обмотаним копитама, и када су 
већ уништили корове, још и ти поравнај саврше-
но са уском мотиком […] Па са једном мотиком 
уклони трагове копита, нека поравна њихова мес-
та […] Плуг даје живот! Стога земљу обради са 
плугом-дробилицом грумења, па поново обради 
плугом за плитко орање. Након што су земљу 
обрадили дрљачом, три пута редом су једно за 
другим пограбили, а грумење су размрвили др-
веном мотком, нека ти на помоћ буде држач ре-
мена. Не трпи лењост, за време рада стој поред 
радника и недај им да стану […]
 Када започнеш орање своје земље пред 
сејање, држи очи на човеку, који баца семе по 
земљи. Семе нека сеје равномерно, на дубину 
од два прста.“
Сумерски опис орања и сејања

? Реконструиши радове око припреме зем-
љишта код Сумера. Какве фазе чине тај процес 
и какве су алате користили? Коме су наменили 
текст који си упознао? Одреди једну другу особу 
која учествује у раду (пословођу, роба ...) и 
напиши изворни текст из његовог аспекта.

„Да би поље, лепо место, постало чисто, да би 
се тамо гнездиле птице, и да њихова јаја стоје 
на располагању, да би птице одгајиле своју мла-
дунчад, на пољу, које воли Нингирсу [бог], да од 
одабраних животиња и многобројне стоке ништа 
не пропадне […] Због тога, да се канали напуне 
са непрекидно текућом водом, због тога, да у ри-
бњацима расту шарани и гргечи, због тога, да чу-
вар рибњака и чувар бране уреди све, због тога, 
да би обилна вода увећавала жито, због тога, да 
расту високе гомиле жита […], због тога, да се 
граде штале, и обори да добре овце рађају јагањ-
це, да добре краве буду стеоне, због тога, да го-
веда иду право пред оним што вуку, због тога, да 
земљорадник, који потстрекава говедо буде при-
сутан, због тога, да магарац вуче свој самар, због 
тога, да слуге надничари који сеју семе корачају 
иза њих, да магарци вуку тешку бакарну кочију, 
због тога, да се млин уздигне […] Гудеа, Лагас 
енси ступио је пред господина Нигирсуа. “
Имање храма Лагаса

? На основу извора опиши сумерску привреду. 
Коју пољопривредну грану можеш упознати? 
Које су животиње познавали? Ко је обављао 
послове?

? Које чињенице су омогућиле ширење на во д -
њавања код Сумера? Упореди линије трговачких 
путева са природном географском околином. 
Напиши поред стрелица које су постављене 
покрај трговачких путева какве врсте робе су се 
превозиле у том правцу.

Сумер и окружење
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 У производњу су се укључивале и занатлије. Сировине које је 
држава увозила, занатлије су добијале из складишта. Готови про-
изводи су предавани и зато је добијана храна. Земљорадници су 
се алатом или текстилом снабдевали такође из складишта. Зна-
чи, ове економске заједнице су се формирале као самостал-
ни системи који су сами себе снабдевали, а производњом су 
се бавили слободни људи. Њима су управљали чиновници.

ПРОЦВАТ И ПАД СУМЕРА Сумери су се настанили на јужном 
делу Месопотамије средином 4. миленијума пре н. е. 

� Сумери спадају у групу „тајанствених“ народа, јер је њихово порекло 
нејасно. До данас траје расправа у научним круговима одакле су стигли и ко 
су им сродници. Могуће је да су дошли из правца мора али вероватније је 
да су се спустили са планинских масива Загроса. Повезивали су их са мно-
гим народима. Па и у Мађарској се понекад појави потпуно ненаучна теза о 
сумерско-мађарској повезаности. Постоји више разлога за то: мађарски на-
род „нема сроднике“, граматичке сличности, сличност појединих речи итд. 
Но мора се прихватити истина: порекло Сумера није утврђено. 
 Просто је невероватно да о овом народу и његовој богатој култури до 
пре сто година није се ништа знало. Пијуци археолога открили су њихове 
градове и глинене таблице са клинастим писмом које су успешно дешиф-
роване. Данас имамо потпунију слику о њима.

Сумери су затечену неолитску земљорадњу брзо развили 
уз примену наводњавања. Настали су центри (Ур, Урук, Ла-
гаш, Шурипак) у којима су куће за становање груписане у околи-
ни храмова. Ови су се центри током 3. миленијума пре н. е. раз-
вили у градове – државе, заштићене високим зидинама.
 Стварање утврђења није значило само то да је нестало слобод-
ног земљишта и да су се нове површине за обраду могле приба-
вити само отимањем од суседа, већ и да је створена нова фор-
ма управљања – држава.

? Какву је функцију обављала економска 
заједница храмовног имања? Зашто је овај 
систем јачао неограничену моћ државе?

? Јеси ли већ чуо о теорији сумерско-
мађарског порекла ? Потражи када је настала 
и шта тачно тврди ова теорија. У којој мери могу 
називи сумерских градова служити као „доказ“ 
творцу ове теорије?

Структура храмовног имања

Гилгамеш краљ Урука, важна личност сумерске 
митологије. Гилгамеш се борио са чудовиштима и 

полубоговима за свој град и своје пријатеље

? Погледај који се симболи власти могу откри-
ти на рељефу.
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Заштита заједнице, ратни походи у циљу прибављања 
земљишта и сировина, изградња система за наводњавање, њего-
во одржавање и уопште управљање привредом, захтевало је орга-
низацију на чијем су челу били истакнути војни заповедници, 
краљеви или високо свештенство (енси) појединих заједни-
ца. Решавање све тежих задатака, обједињавање заједнице са све 
већим бројем становништва, која су располагала све сложенијим 
везама могли су се решити само све већом формом централизо-
ваног управљања. Ово је полако довело до деспотизма, до ско-
ро неограничене власти владара.

� Сумерски градови су међусобно стално ратовали за плодно земљиште 
или против мање развијенијих народа који су их нападали са околних 
подручја. Ратовали су и због лоше обележених међа. На пример, до ис-
требљења се водио међусобни рат у XXV веку пре н. е. између Ура и Ла-
гаша за 45 км дуги канал за наводњавање.

Како су један за другим пролазили векови, долазило је до зна-
чајних промена. Клима је постепено постајала све сувља, пус-
тиња се ширила. Пашњаци који су се простирали западно од река,  
полако су се претворили у неплодне површине. Због тога је па-
стирски народ који је овде живео био присиљен на селидбу пре-
ма речним токовима и тако се населио северно од Сумераца. То-
ком вишевековног заједничког живота прихватили су и преузели 
сумерску културу. 

Дуготрајно наводњавање уништило је сумерско земљиште: 
прво се смањио принос, а потом некада веома плодна земљишта 
могла су се користити само као пашњаци да би се потом ова 
земљишта претворила у пустињу. (Велика количина кречњака у 
води за наводњавање и јака испаравања довела су до слатиности 
земље.) Производња се полако премештала према северу у 
правцу нових, за наводњавање погодних територија. Ова терито-
рија је припадала племенима која су се насељавала и која су ство-
рила град Акад.

� У XXIV веку пре н. е. дошло је до покушаја обједињавања целе Месо-
потамије. Владар побеђеног града Уме (лугал = војсковођа, краљ) Лугал 

Сумерске војске при ратном походу 

 Сумерска браздалица која je семе сипала у бразду

? Како је сумерски плуг обрађивао земљу? 
Данашњи плугови и обрћу земљу. Зашто? Који 
део тела теглећe стокe је био упрегнут? Ако се 
у данашње време упрегне нека стока ради вуче, 
на који део тела јој се ставља хам?

Комплекс храма у сумерском граду (Лагаш). У 
центру комплекса налази се храм бога заштит-

ника града

? Какву су функцију имали комплекси храмо-
ва? На основу градива из географије о Месо-
потамији и са слике установи од каквог су 
материјала израђени монументални зидови.

? Погледај оружје сумерских војника и њихова 
борна кола.

Карактеристични сумерски лик. Човек крупних 
очију који се моли носи уобичајену овчију кожу 

за време церемоније
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Загиси прво је заузео град Киша, а потом га је разорио. Његова власт је ја-
чала, па су му се ускоро покорили Ур и Урук, а полако је и Сумер пао под 
његову управу. Но природне промене су обезбедиле надмоћ Акада и ње-
гових становника – Акађана. Око 2300 пре н. е. њихов краљ Саргон је ос-
војио Сумер, заробио је Лугал – заги – сита и довео га у главни град око-
ваног у ланце.
 Можете приметити да имена источних народа старог века у стручној ли-
тератури, у историјским романима као и у филмовима су у више варијанти 
(нпр. Шару – кину – Сарукин – Саргон или Набу-кудури-усур – Набукодоно-
сор). До тога је дошло јер су се аутори позивали на различите изворе до-
бијене из разних извора.

КУЛТУРА СУМЕРА Формирање државе је у тесној вези са зна-
чајним проналаском Сумераца: клинасто писмо, које је било 
у употреби почев од Сумераца до Персијанаца од Мале Азије до 
иранске висоравни. За управљање државом и за администра-
цију писмо је било неопходно.

� Сумерци су већ крајем 4. миленијума пре н. е. познавали умешност 
клинастог писања. У првој фази знаци су приказивали одређене предме-
те у поједностављеном облику и њихово значење је строго везивано за тај 
предмет (сликовно писмо). 

? Кроз какве су промене прошли знакови писма док су се из препозна-

Развој клинастог писма

Глинена табла са клинастим писмом

? Какве су димензије имале глинене табле 
намењене за писање? У којем се правцу писало 
с десна улево или супротно? Код одговора узми 
у обзир да су у мекану глину уписивали знакове 
са малим штапићима троугластог облика.
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тљивих слика формирали у сталне облике? Какви се развојни правци могу 
претпостављати?
 Током развоја и употребе значења слика су се све више удаљавала од 
цртежа и приближавала се гласовном облику. Знакове речи са једним сло-
гом почели су користити и у друге појмове, усклађено са њиховим гласов-
ним облицима (нпр. со – сокол). Тако је постепено настало слоговно писмо.

Акађани који су следили Сумерце, преузели су њихово писмо, 
али су знакове прилагодили свом језику, па се значења слика и 
знакова два народа потпуно разликују. Временом су знакови
постајали све једноставнији. Створили су карактеристичне 
клинасте знакове које су незнатно мењали све до појаве Пер-
сијанаца.
 На срећу научника, у недостатку других сировина, у Месопо-
тамији су писали на глиненим плочама које су код важнијих тек-
стова печене. Тако су у великом броју остали сачувани текстови 
из Месопотамије.

� Централизованој државној власти је за безбедно управљање било по-
требно много писмених људи. Због тога су подизали школе које су назива-
ли Едуба, „кућом табли“. Наука може много захвалити едубама јер је обука 
захтевала вежбање преписивања дугачких текстова, тако да се из фрагме-
ната може реконструисати сумерско писмо. Често су записивана књижев-
на дела, међу њима и Еп о Гилгамешу.

РЕЛИГИЈА Утицај Сумераца је био одлучујући на пољу културе 
и религије, чак и када је тај народ ишчезао. Они су формирали 
карактер верске слике Месопотамије. Загробни живот Суме раца 
био је суров, њихови богови су били непредвидиви, немило-
срдни и захтевни.

� Великом и моћном свету богова припадало је много божанстава. Цркве-
ни списи помињу 450, па чак и 3600 богова. По претпоставкама сваки град 
је имао свог свемогућег бога, а ширењем веза дошло је до преузимања или 
замене богова. Поједине црте код богова постале су израженије.
 Свештенство је желело направити реда у дотадашњем хатичном стању, 
па је настојано успоставити породичне везе и света тројства међу богови-
ма. Најугледније тројство сачињавали су Ану (бог неба), Енлил (бог земље 
и ветра) и Еа (бог воде). Они су створили свет. Предвођени Енлилом, бо-
гови су се борили против мрачних сила и победили их. На предлог бога Еа 
од крви убијене аждаје и глине су начинили прве људе да би они служили 
боговима.

Карактеристична црта месопотамске религије било је про-
рицање тј. предсказивање судбине. Будућност нису предсказива-
ли надахнути људи, већ су је откривали помоћу природних поја-
ва. Понајвише посматрајући звезде са својих степенастих кула са 
храма тј. са зигурата. Информације и посматрања су утицала 
на развој науке (астрономија, математика).
 Сумерци су користили бројни систем са шестицом као осно-
вом о чему и данас сведочи подела круга на 360 степени, поделе 
времена (сат, минут, секунда). Знали су за множење и дељење, а 
свој календар су поделили на дванаест месеци и у свакој шестој 
години су једним додатим месецом усаглашавали одступања из-
међу сунчеве и месечеве године.

 Литература на мађарском језику : Nicholas Postgate: Az első 
birodalmak

„Син куће табла: дођи код мене да ти испричам 
што је и мени испричао мој мајстор.
 И ја сам једном био нижи брат као што си сад 
ти и поред мене су дали вишег брата. Мајстор ми 
је задао посао одраслог мушкарца – колебао сам 
се као трска која се клати, али сам ревносно оба-
вљао свој посао, према речима мог мајстора ни-
сам био равнодушан, нисам био својеглав: виши 
брат је био задовољан мојим учинком, радовао 
се јер сам био према њему покоран и тако сам 
му се обраћао да је то ишло у моју корист. Што 
год ми је задао све сам исправно урадио, њего-
ву наредбу сам послушно следио.
 Руке ми је он водио по глини, он ме је обуча-
вао како да се понашам, уста ми је он отворио 
да се огласе, дао ми је добар савет, очи ми је он 
отворио на прописе, који управљају савршеним 
човеком. Тајна савршенства је у вредноћи, а зло-
чин је траћење времена ако ученик лута и време 
за лекцију страћи заостаће у својим лекцијама. 
Његово знање неће хвалити виши брат, гласом 
грдње говориће са њим – јер уколико би хвалио 
његово знање, други би се чудили.“
Сумерски текст са глинене плоче писане кли-
настим писмом. Разговор школског инспекто-
ра и једног ученика

? Какве су методе користили ради постизања 
бољих резултата?

„Шамашу, ти велики господе, оно што те питам 
одговори ми истинито. (Да ли) можда онај човек 
чије је име написано на документ и стављено је 
пред твоје моћно божанство, ако би краљ Аси-
рије наименовао – ако га буде наименовао да ли 
ће устати макар […] против краља асирског ма-
кар […] против краљевића наследника престола? 
Друге пострекавати на побуну? Било кога ко по-
буну потпирује да ли ће га послушати?“
Асирски владар тражи пророчанство (VII век 
пре н. е)

? На који начин текст указује на политички 
утицај свештенства?
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Историјат потопа:
˝Али, се тада боговима прохтело да створе потоп... Бог плам-
тећих очију Еа, саветовао се са својим сином и тако су доне-
ли одлуке. Еа је викнуо у колибу од трске: 
»Ти кротки мушкарче, Ширипаче! Мудри сине Убар-Тутуа! По-
руши кићени дом у којем си имао толико радости и бриге; сас-
вим поруши зграду и уместо ње сагради јаку лађу; сагради 
брод и презри га - и онако ћеш га напустити – презри осећај 
поседовања што те везује за своја добра. Презри кућу, баш-
ту, земљу, ово пролазно богатство и трагај за животом уместо 
тога – живот ћеш спасити бродом!
Сакупи по један пар од постојећих врста како им се не би из-
губило семе!«
Чим се подигло јутарње светло учинио сам по наредби Еа. Од 
људи који су се трудили на скелама нисам жалио ни храну ни 
пиће: своју жеђ су гасили соком грожђа, пивом и слатким ви-
ном да би своју глад заситили, вртили су на ражњу цело ја-
гње, угојено свињче, перад или било шта су пожелели мог-
ли су појести. 
Устајали смо и легали у весељу, где је текло мед и млеко: жи-
вели смо као да је вечити празник – новогодишње јутро. От-
ворио сам кутијицу са уљем за помаз која је вредела чита-
во богатство и дозволио сам да било ко од мојих слуга стави 
своју руку у њу!
Мада уз весеље и уз забаву, градили су веома лако, брод је 
ипак изграђен у наручено време...
Тада сам брижно сакупио своје скупоцено стадо и све своје 
покретно богатство и са својим слугама натоварио на брод. По 
један пар од постојећих врста сам затворио у унутрашње пре-
граде и сам сам се са својим рођацима и драгим ми људима, 
слугама и занатлијама уселио на лађу.

Водио сам рачуна да ни један корисни занат не изостане!
Барка је стајала крцата до врха: 
У сенци од лављег кавеза чуло се блејање овце, фркао је див-
љи бик, вода му се купала у устима. Мало подаље копрцао се 
лешинар, везаних ногу, махање крила му скоро понесе брод!
Шест дана и шест ноћи је беснео јужни ветар, разбеснела 
поплава однела је све живо, упропастила целу земљу, целу 
државу. 
Седмог дана се оркан смирио, вода мора се вратила у своје 
корито и није се више таласала – окончао се потоп!
Трагао сам касније за обалом на граници глатког хоризонта на 
дванаестом подеоку, како је капетан то одмерио, острво је из-
рањало пред нама. Барка је дотакла врх планине Нисир. На-
кон што се седми пут подигао дан над планином Нисир пустио 
сам над нас једног голуба, нека лети где му је воља! Голуб је 
одлетео, кружио једно време, па се вратио. Земља је била пок-
ривена са много воде, па још није нашао место за одмор! На-
кон што се сунце подигло осми пут над планином Нисир пусто 
сам над нама једну младу ласту, нека лети где јој је воља!
Ласта је одлетела, кружила и убрзо се вратила. Земља је била 
покривена са много воде, па још није нашла место за одмор! 
Након што се сунце подигло десети пут над планином Нисир, 
пустио сам младог гаврана, нека лети где му је воља! Гавран 
је одлетео, кружио је и све се више удаљавао од нас. Грактао 
је, чепркао, нашао је семе – и није се никада више вратио“.

? Зашто су богови кажњавали људе потопом? Упореди опи-
сани догађај потопа са описом потопа из Библије и библијским 
мотивима. На основу извора анализирај сумерску привреду.

Код Сумера су природни услови омогућили развијање земљорадње са наводњавањем. 
Привредни развој захтевао је управљање радом, организовањем одбране заједница – настала је држава.
На челу сумерских градова-држава стајали су краљеви и високо свештенство. Они су уз помоћ свештеничког и чи-

новничког слоја управљали радом слободних људи из нижих слојева.
 Недостатак уједињеног царства и неповољне природне појаве довеле су до пропасти Сумера, али њихову култу-

ру (клинасто писмо, религију и градитељство) преузели су народи који су их следили.
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5. Историја Месопотамије
(2500 пре н. е. – 612 пре н. е)

АКАЂАНИ Саргон I је око (2300. пре н. е) заузимањем Сумера 
ујединио је велики део Месопотамије. Настојао је осигурати је-
динство своје државе и сузбити силе раздора. На чело освојених 
градова поставио је своје службенике, наредио је да се поруше 
градске зидине и организовао централну војску.

� Покоравање Сумераца није значило уништавање древне културе, на-
против: Акађани су се у потпуности поистоветили са сумерском напред-
ном културом. Преузели су њихов привредни и друштвени систем, њихову 
књижевност и писмо. Захваљујући пронађеним акадско-сумерским речни-
цима, дешифровани су сумерски текстови, јер су Акађани и сумерски језик 
сматрали светим. Спајањем ове две културе настала је сумерско-акадска 
култура коју су касније придошли народи већим делом прихватили. Исто-
рију Месопотамије од тада стварају народи који припадају семитској језич-
кој групи (Акађани, Гути, Аморити, Асирци, Касити), све до појаве Меда и 
Персијанаца.

 Међутим, за време наследника Саргона распала се власт Ака-
да, исто тако брзо као што је и настала: напади номадског брд-
ског народа Гута су је разбили, па и срушили .

ПРЕОБРАЖАЈ СУМЕРА (XXI век пре н. е) Номадски Гути 
разорили су насеља, градове и поубијали народ. Нису бринули о 
каналима за наводњавање, па су се погоршали животни услови. 
Дошло је до побуне. Гуте су поражени и протерани.

Рушење Агаде створило је могућност за успостављање по-
новне независности Сумера. Два су се града уздигла: Ур и Ла-
гаш. То је други процват сумерске културе.

� У мирнијем периоду енси Лагаша Гудеа је радну снагу града употребио 
за градњу зигурата, тј. храма. Ове монументалне куле, типичне за крајеве 
Месопотамије биле су четвороугаоних облика. На овом подручју где није 
било камена, као трајни грађевински материјал, коришћена је печена циг-
ла. Само су украсни елементи били од скупо увезеног тврдог камена. 

 Јединство Сумераца успоставили су енсији Ура, а потом су 
власт проширили и на Акад. Ојачали су централну власт, об-
новили старе канале и градили нове. Тада је изграђен и зигурат 
града Ура који је касније имао снажан утицај на градњу месопо-
тамских храмова.
 Успон Ура окончан је слично као и града Агада (око 2000. годи-
не пре н. е). Нису се могли супротставити нападима номадских 
племена Аморита. Царство се распало, а Ур је уништен. Ута-
пање Сумераца међу придошлице и друге народе Месопотамије 
се убрзало. На крају је и сумерски народ и њихов језик ишчезао.

СТАРО ВАВИЛОНСКO ЦАРСТВО После многобројних напада 
Аморита истакло се више градова у Месопотамији. У XVIII веку 
пре н. е. најважнији центар постао је Вавилон (капија Бога – Баб 
или) на обали Еуфрата. Овде се налазило једно од чуда старог све-
та, огромни седмоспратни храм – библијска Вавилонска ка кула.

„Ја сам Саргон моћни краљ, краљ Агаде.
мајка ми је Енитум, оца нисам познавао.
Очева браћа воле брда.
Мој град се зове Азупирану лежи на обали Пу-
ратуа.“ 
Моја мајка Енутим је зачела са мном, родила 
ме
тајно,
сместила ме у кошару исплетену од шаша, са 
смолом је залепила
поклопац кошаре,
убацила ме у реку, где нисам потонуо,
понела ме река, код Акиа, водоноши
ме донела
Аки, водоноша ме извадио када је кофом зах-
ватао воду,
Аки, водоноша, прихватио ме је за сина, одгајио 
ме је,
Аки, водоноша, ме је поставио својим баштованом.
за време баштованства [богиња] Истар 
се, богме, заљубила у мене.“
легенда о Саргону (Шарукин)

? Упореди ову причу са библијском причом о 
Мојсију и митом о Ромулу и Рему. Одакле је 
потицао Саргон (Шарукин)? Који део текста те 
може усмерити?

Камена скулптура Гудее. Енсија града Лагаша, 
велики градитељ држи у руци посуду из које тече 

вода, највеће благо овог простора

„Да његови синови обнове кућу, да слуге граде 
женску кућу, да у ризницу носе благо, да град 
буде мирно насеље, да људи у њему имају бо-
гату трпезу, да у њему људи богато пију, да се 
двор радује онима који присуствују на слављу, 
да становништво буде задовољно трпезом, да 
нова земља постане обрадива, да на пијацама 
врви од огромних слонова, мајмуна, животиња 
далеких земаља, заједно са псима на ланцима, 
са кучићима, коњима, овцама […]“
Агадеово доба процвата 

? Како изгледа слика града у Месопотамији?
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Владари града поново су успоставили своју власт на терито-
рији целе Месопотамије, која је убрзо постала најмоћније цар-
ство на Блиском истоку. Њихов истакнути владар био је Хамура-
би који је живео почетком XVIII века пре н. е. Уз његово име 
се веже најзначајнија збирка закона тога доба која се надгра-
дила на претходне сумерске и акадске изворе. У њима се поја-
вљује појам власништва.

� Око 1600 пре н. е. Међуречје је поново задесила зла судбина. Но сада 
их нису напала суседна мање развијена племена, већ једно моћно племе 
које је живело у Малој Азији – Хети, који су, користећи борна кола која су 
вукли коњи и оружје од новог метала, гвожђа, окончали су славу Вавилона.

Старо Вавилонско царство

 Јужну Месопотамију Хети нису прикључили свом царству, само су је 
опљачкали и разорили. Недостатак државне управе искористило је једно 
локално племе – Касити, па је њихов вођа освојио Вавилон. Касити су све 
до XII века пре н. е. владали овом територијом. Тај временски период је, 
међутим, и по културним и по економским односима био доба пропадања 
овог, све мање плодног, подручја.

АСИРИЈА Асирија се налазила на средишњем току Тигра. Два 
значајна града Асур и Нинива простирали су се на обали реке. 

Цртеж реконструкције зигурата града Ура (лева страна). Остаци зграде грађене од печене цигле могу се видети и данас (десна слика)

? Погледај простор Старог Вавилонског цар-
ства. Зашто су границе царства проширене на 
територије којe се нису моглe наводњавати?

? Прочитај са карте који су узроци довели до 
пада Сумера. Шта је натерало народе који су 
живели у околини Месопотамије да стално 
нападају простор Међуречја?

? У претходној лекцији већ је било речи о 
претварању земље у слатинасто тло. Подсети 
се који су чиниоци проузроковали овај процес.

? О Хетитима ћеш учити у 7. лекцији (37. стра-
на). Шта је омогућило њихову војну надмоћ?
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Овај предео није припадао равничарском делу Месопотамије, 
овде су се низала брда и планине. Зато се наводњавање могло 
обављати само уз помоћ уређаја који су из дубина извлачили воду. 
Количина падавина била је већа него на југу, па се због тога мог-
ло бавити земљорадњом без наводњавања и испашом стоке.
Брда су била богата дрветом и легурама, нарочито оловом, што је 
заједно са вуном представљало важне извозне артикле Асирије.

� Асирци воде порекло од више месопотамских народа који су се стопи-
ли. У овом процесу значајну улогу су играли већ познати Акађани. Град Асур 
постао је самосталан након распада власти Акађана (око 2000. пре н. е). Ње-
гови становници су се првенствено бавили трговином олова и вуне и све 
до XIV века пре н. е. живели су под влашћу актуелне велесиле у Месо по-
тамији.

 Због притисака трговачки град се претворио у војну силу. 
Крајњи циљ извоза олова била је Мала Азија где су овај метал 
користили за добијање бронзе. Када су у Малој Азији откриве-
на налазишта олова, асирски трговци су изгубили своје нај-
важније тржиште. Због тога се држава окренула освајачким 
походима, да би сачувала и повећала своје приходе, па је тако 
ратни плен постао главни извор прихода.

Стални ратни походи су друштвену структуру претвори-
ли у војну. На челу државе стајао је свемоћни краљ, који се ос-
лањао на слој војних заповедника опремљених борним колима и 
оружјем од гвожђа. Значај трговаца је опао. Асирски сељаци су 
учествовали у војним походима као коњаници и пешаци. Њихова 
борбена моћ се базирала на оружју од гвожђа и извежбаној маси 
војника. (Гвожђе је било јефтиније од бронзе, а код њихових про-
тивника само су заповедници имали метално оружје). Асирци су 
поред борних кола користили и коњицу, а значајну улогу су има-
ле и направе за опсаду и друга ратна средства (торњеви са мер-
девинама за пењање на зидине и дрвена дебла са металним око-
вима, тзв. овнови, за пробијање градских капија).
 Пошто су сељаци Асирије били ангажовани у рату, морали су 
наћи радну снагу која би их заменила. Зато је један од циљева 
ратних похода био прибављање заробљеника: на хиљаде по-
родица су на силу пресељене у Асирију. Депортовани народи у 
производњи нису учествовали као робови, њихов положај био је 
сличан положају нижих слојева слободних људи. 

Асирци опседају Вавилон. На рељефу је пред-
стављена ратна опрема Асираца

„Гле, ја сам [већи] и од краља Ханигалбат-белија, 
а ипак си ми [мање] злата послао. Ово није до-
вољно ни за долазак и одлазак мога изасланика. 
Ако желиш добар однос онда пошаљи много зла-
та јер ово је твоја кућа. Оно што желиш можеш 
узети пошаљи овде [изасланика]. Ми смо удаље-
не земље нека наши изасланици путују тако.“
Писмо асирског краља египатском фараону Ех-
натону (XIV век пре н.е)

? Због чега је било јефтинијe и бољe оружје 
и оруђе израђено од гвожђа?

? Какви су били односи између две државе?
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   Немилосрдним, крволочним поступцима и насилним пресеља-
вањима измешали су становништво тога простора. Уништили су 
многе народе, чиме су желели постићи двоструки циљ: осигура-
ти радну снагу и контролисати освојене народе.

� Проширивање територије почело је у X веку пре н. е. Окупирали су 
Месопотамију, па Феникију. Саргон II (721–705 пре н. е) је заузео Палести-
ну, а у следећем веку под њихову управу дошао је и Египат. Саргонов на-
следник Сенахериб (704–681. пре н. е) наставио је са крвавим освајањима 
(нпр. Вавилон је сравнио са земљом), развијао је привреду (нови точкови 
за извлачење воде, изградња Ниниве). Царство је највећу територију дос-
тигло за време владавине Асурбанипала (668–629. пре н.е) када се прос-
тирало од Египта до Ирана.

При крају VII века пре н. е. избија низ устанака против  ти-
ранске власти, а напад коњичког народа Међана из прав ца Ира-
на довео је до рушења царства. Египат се одвојио, Вавилон се 
побунио, а Међани су 612. године пре н. е. до темеља разрушили Ни-
ниву, омражену престоницу царс тва. На месту Асирског царства из-
дигло се Ново Вавилонско царство о којем ћемо учити у 8. лекцији.

Литература на мађарском језику: Varga Domokos: Ős Napkelte

Терани присилом због претварања земље у пустињу и због привлачнијих богатијих територија, номадски народи 
(Акађани, Гути, Амурићани) у све новијим и новијим таласима нападаили су царства са претежном земљорад-
ничком делатношћу која су већ била запала у кризу. 

Култура Међуречја није нестала, јер су народи који су се досељавали преузимали културу тога простора. 
Економски интереси су асирској држави и асирском друштву дали војни карактер.
Асирци су први ујединили просторе Блиског истока, али их је пљачкање освојених територија довело до пропасти.

? Обележи на карти важније трговачке путеве. 
Ко ри сти скицирану карту из 4. лекције. Какву 
зависност видиш између граница Асирског 
царства и трговине, односно, географског окру-
жења?

„Војници Уате, чувши да ће на њих поћи оружја 
наших великих богова Ашура и Иштаре – који су 
ми у бици притекли у помоћ – побунили су се 
против свога господара. Он сам, уплашивши се, 
изашао је из склоништа, али уз помоћ богова, 
имајући наду у Ашур, зграбио сам га и послао у 
Асирију. Шчепао сам га својим рукама и држећи 
чврсто нож избраздао сам му месо на лицу, ста-
вио сам му улар на лице и, везавши га на пасји 
поводац на средини града Ниниве, дао сам га чу-
вати затвореног у кавезу код Источне капије коју 
називају „Капијом мноштва људи“. Али сам га ос-
тавио у животу да и тиме покажем славу великих 
богова Ашура и Иштаре.
 Враћајући се назад освојио сам Сидон на оба-
ли мора. Становнике града, пошто се нису поко-
равали главару своје покрајине и нису исплати-
ли свој годишњи порез, дао сам поубијати. Судио 
сам људима који се нису покорили новој власти. 
Њихове становнике и богове сам одвео у асир-
ско ропство. Супротстављено становништво гра-
да Акона сам дао искасапити. Њихове лешеве 
сам окачио на стубове и изложио сам их јавно 
око града.“
Натпис Асурбанапла

? Шта је карактерисало асирску владавину? 
Каквим методама су покушали присилити на 
покорност освојене народе?

Асирија за време највећег територијалног про-
ширења (VIII век пре н. е)
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Најпознатији и можда најзначајнији писани извор ста-
рога века који потиче из Месопотамије јесте Хаму-
рабијев законик. Назив није тачан, јер се не ради о 
законима који су обавезни и који уопштено описују 
прописе. То је збирка „праведних суђења“ које су 
краљеви правници одабрали на основу разних слу-
чајева, па зато нису били обавезни прописи. Они, међу-
тим, имају непроцењиву вредност, јер приказују друш-
твене прилике и власничке односе тога времена.
 1. Плавом оловком подвуци изразе који упућују на 

друштвене групе, а испрекиданим линијама де-
лове који одређују њихов положај. Какве ћеш 
друштвене слојеве упознати?

 2. Зеленом оловком подвуци делове који се односе 
на учињене кривице. Заокружи изречене казне. 
Каквог су карактера пресуде?

 3. Црвеном оловком подвуци делове који упућују на 
породични живот. Прикажи унутрашњу структу-
ру старовавилонске породице.

 4. Шта закон на првом месту штити?
 5. Која подручја живота су изостављена?

„... Када ме је бог Мардук послао да управљам људи-
ма и зацељујем ране државе: правду и права сам пре-
вео на језик народа и тиме помогао добробит људи. 
Тада сам наредио да:
 1. Ако неки човек оптужи другог човека и окриви 

га за убиство, па то не докаже, оптужитељ да се 
убије.

 2. Ако се неки слободан човек јави као сведок у 
пресуди и не може доказати своје изречене речи, 
уколико је суђење везано за живот, нека се то 
лице убије.

 8. Уколико је неки слободан човек украо вола, овцу 
или свињу: ако је то припадало храму или пала-
ти, нека надокнади тридесетоструко, а ако при-
пада једном мушкенуму (полуслободњаку), онда 
нека десетороструко врати. Уколико лопов није 
у стању надокнадити штету, нека га убију.

 15. Ако неки слободан човек на градска врата изведе 
дворског роба или робињу или роба или робињу, 
мушкенума (полуслободњак) да се убије [...]

 21. Ако неког ухвате при провали, нека га убију на 
лицу места и нека га закопају.

 22. Уколико неког ухвате при крађи, нека га убију. 
[...]

 25. Ако у кући неки слободног човека избије пожар, 
а онај ко дожури да гаси ватру и загледа се и узме 
било шта од власника, нека изгори у тој ватри.[...]

 53. Ако неко из нехата не ојача своју брану на соп-
ственој земљи и брана пробије тако да потопи 

нечију обрађену земљу, нека пропалу житарицу 
исплати онај чија је брана пробила.

 54. Ако није у стању надокнадити штету у житу, тре-
ба њега и његову имовину продати за новац и нек 
новац међу собом поделе они чије је жито попла-
ва уништила. [...]

 117. Ако слободан човек, притиснут дуговима, мора 
за новац да прода своју супругу сина или ћерку 
или да их пошаље на служење, треба да раде у 
кући новог газде три године. У четвртој години 
се морају ослободити. [...]

 195. Ако један син удари свог оца: нека му се одсече 
рука.

 196. Ако неки слободан човек избоде око човеку који 
спада у ред слободних, нека се избоде и његово 
око. 

 197. Уколико један слободан човек поломи кости дру-
гом слободном човеку, нека се и њему поломе 
кости.

 198 Ако избије око ослобођенику (ослобођеном 
робу) или му сломи кост, платиће мину (505 g) 
сребра.

 199. Ако је избио око робу слободног човека или је 
сломио кост робу слободног човека, нека му ис-
плати половину цене (за коју је роб купљен).

 200. Ако неки слободан човек избије зуб другом сло-
бодном човеку, да се избије и његов зуб. 

 201. Ако је избио зуб једном мускенуму, нека плати 
1/3 мине сребра (мера за тежину).

 202. Ако неки слободан човек ошамари припадника 
имућније класе, нека се јавно бичује са шезде-
сет удараца.

 203. Ако неки слободан човек ошамари себи равног 
човека, нека му плати 1 мину сребра.

 204. Ако неки мускенум ошамари другог мускенума, 
нека плати 10 шека (8 g) сребра.

 205. Ако роб слободног човека ошамари припадника 
класе слободних, нека му се одсече ухо. [...]

... Ја, Хамураби, савршени сам краљ. Моје дивне речи 
написах на једну стелу и своју слику сместих пред 
сликом делитеља правде, да би се имале у земљи пре-
ма чему одмеравати пресуде, да би спорови били раз-
решиви и да би се потлаченима пружила правда.“

Из текста се види водећа улога палате (краља) и 
храма (свештенства), те заштита привилегованих. По-
ложај слободних људи ниже класе и њима блиских по-
луслободњака, који чине већину народа, може се јасно 
уочити на основу броја чланова у закону који се одно-
се на њих. Присуство дужничког ропства и ропства се 

Хамурабијев законик
(анализа извора)
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подједнако јавља. Друштвене разлике јасно уочавамо 
на основу разлика у кажњавању припадника поједи-
них слојева. Казне су веома строге, у већини случаје-
ва изричу се смртне казне. Може се запазити и мера 
одштете, што је извесни напредак. Ипак је још увек 
на снази стари принцип: „око за око“. Из извора на ос-
нову појмова, као што су на пример доказивање, ту-
жилац, сведок, малолетни, можемо се осведочити о 
развијеном правном систему. Породица се налази под 
влашћу оца који располаже са члановима као сопстве-
ним власништвом. Ужива посебну заштиту у односу 
на своју децу. Хамурабијеве праведне пресуде баве се, 
првенствено, заштитом својине. Изостали су примери 
који се односе на државу и админисрацију.

6. Египат, дар Нила 
ГЕОГРАФИЈА Египат се простирао на североисточном делу 
Африке уз доњи ток реке Нила. Ограничен је са севера Сре-
доземним морем, са истока Синајским полуострвом и Црвеним 
морем, са југа првом катарактом (брзаком) Нила, а са запада ог-
ромном пустињом Сахаре. Египат је изолованије и сушније 
подручје од Месопотамије, које смо већ упознали. Овде се без 
наводњавања не може обављати земљорадња, пустиња се оштро 
одваја од зеленог појаса наводњаваних плодних територија. Вода 
се практично могла набавити само из велике реке, тако је одређи-
вало редослед годишњих доба плављење: поплава, ницање биља, 
жега.

� Поплаве и стална наводњавања нису уништиле плодност земљишта 
у Египту, јер су два дела реке која се спајају, чинећи велику реку, доноси-
ла биљне наносе из кишних шума и минералима богати муљ из вулкан-
ских брда. Највећу вредност поред земљишта, погодног за наводњавање, 
имало је камење за градњу и израду алата. Због тога је камени алат остао 
дуго у употреби на овом подручју. Било је и метала (нпр. злато), али не у 
тој количини као камена. Недостајало је дрво. Из тих разлога развила се 
размена производа, али она ни приближно није била развијена као у Ме-
сопотамији. Размена се одвијала унутар државе.

АРХАИЧНИ ПЕРИОД (3000–2700 ПРЕ Н. Е) Египат је већ у 
старијем каменом добу био насељен. Како се Земља загревала, 
травнате површине Сахаре у леденом добу почеле су се исуши-
вати, а становништво се у више таласа селило у области поред 
велике реке. У неолиту на обалама Нила настала су земљорад-
ничка села у којима се при крају 4. миленијума пре н. е. развила 
земљорадња са наводњавањем. Ове заједнице су непрестано рато-
вале међусобно за плодну земљу. Настале су две државе Доњи и

Стела на којој је уклесан Хамурабијев законик. Краљ стоји 
пред богом сунца Шамашом. Глава краља је у истој висини 

као и глава божанства 

Стари Египат
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Камен из Розете који су нашли Наполеонови вој-
ници при копању ровова. Наредба Птоломеја V 
(196. пре н. е) написана је на камену са три пис-
ма: хијероглифима, демотским и грчким писмом. 
Птоломејево име је дало кључ решења тј. помо-
гло Франсоа Шамполиону да дешифрује хијерог-
лифе (1822).

Илустрација приказује како је препознавање име-
на појединих владара олакшало дешифровање 
хијероглифа. Овде можете прочитати имена Пто-

ломеја и Клеопатре.

? Испричај уз помоћ илустрације како је пре-
познавање имена олакшало рад на дешиф ро-
вању. Коју етапу развоја писма одражавају 
хијероглифе?

? Анализирај природна богатства Египта. Које 
минерале је имао у изобиљу, а у којима је 
оскудевао? На стрелице које означавају трго-
вачке путеве напиши називе превожене робе.

Три врсте египатског писма (Гарповљева табела)

? Упореди илустрацију са цртежом сумерског 
писма. Које су сличности, а које разлике између 
египатског и месопотамског писма?
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Горњи Египат. (Дуж доњег и горњег тока Нила.) Организовање 
послова око наводњавања и борба за плодно земљиште довела је 
до настанка државе. 

Око 2900. године пре н. е. владар Горњег Египта (претпо-
ставља се да је реч о Менасу) – предела који је живео под суро-
вијим условима и тако био заинтересован у стварању јединства 
– окупирао је Доњи Египат и створио јединствену државу дуж 
Нила. Јачање централне власти покренуло је привреду, јер су од 
тада могли плански развијали системе за наводњавање.

У овом периоду развиле су се главне црте египатске умет-
ности, религије и писма које су уз мање промене остале у упо-
треби током целе историје старог Египта – као и најстарије еги-
патско писмо, које називамо хијероглифима (свети знаци).

� Од различитих писама, знаци уклесани у камен, можда најверније до-
чаравају стварне облике животиња и биљака. Али то нису сликовна писма, 
већ компликовани знаци којима су обележене речи, слогови и гласови. Хије-
роглифским писмом писани су важнији текстови, мада је настала и једнос-
тавнија верзија – хијератични рукопис (писмо египатских свештеника). Вре-
меном је настала верзија брзог писања – демотско (народно) писмо.

СТАРО ЦАРСТВО (2700–2200. ПРЕ Н. Е) У уједињеној 
држави власт фараона постала је неограничена. Фараони 
су поштовани као богови и скоро цела држава била је у њихо-
вом власништву, сви су зависили од њихове воље. Слично као 
и у Вавилонском царству, владар се ослањао на свештен-
ство и високе дворске службенике чиновнике (писаре), док су 
остале производне послове обављали слободни људи нижих 
друштвених слојева. 
 Држава није одржавала само системе за наводњавања, већ 
је цео друштвени живот био под њеном управом. Део алата је 
израђиван од бакра, али је улога камена остала непромењена, 
већина оруђа је била од камена. 

Неограничена моћ владара омогућила је настанак пирамида 
у првим вековима Старог царства, које су највећа остварења 
грађевинарства тог периода. Ове огромне грађевине биле су 
надгробни споменици фараона, као симбол безграничне власти 
фараона. Према веровању и у загробном животу су истицале углед 
фараона.

� Састављане су од великих камених блокова који су постављени је-
дан на други, без везивног материјала. Површина је била прекривена, али 
је тај горњи слој временом пропао. У почетку су подизали степенасте пи-
рамиде (попут пирамиде фараона Џосера), а потом пирамидалног облика 
од којих је изграђено око шездесет. Најпознатије су три огромне гробнице 
које се уздижу у месту Гизе у близини Каира: пирамида фараона Микери-
на, Кеопса и Кефрена. 

У религиозним схватањима старих Египћана загробни 
живот је имао значајну улогу. Карактеристично је да је велика 
улога придавана човечијем телу. Зато су тело настојали сачувати 
од распадања и након смрти. Открили су технику мумифици-
рања.

? Какве уопштене карактеристике се могу 
установити у процесу формирања писма?

? Упореди улогу река у историји Месопотамије 
и Египта. 

„Био сам у невољи на Великом престолу и оне 
који се били у палати захватио је очај […] јер за 
време моје седмогодишње владавине Нил се 
није изливао. Једва је било пшенице, воћњаци 
су се исушили и недостајало је хране. Срце сам 
усмерио према почецима и запитао сам Комор-
ника, Ибиса (бог мудрости) и Импотепа главног 
свештеника писмености, сина Птаха: „Где је из-
вор рађања Нила? Ко је тамо Бог?“ Он је овако 
одговорио: „…Морам ући у Дом живота (библио-
тека) и морам отворити Раове душе (свете књи-
ге) да видим има ли неки путоказ у њима.“ Оти-
шао је и одмах се вратио да ми разјасни поплаву 
Нила …“
Натпис фараона Џосера (XXVII век пре н. е)

? Који је био задатак вођа државе?

? Опиши улогу појединих група у животу дру-
штва. На основу текста уџбеника истражи у којој 
мери се ова структура модификовала током 
дуг их миленијума египатске историје.

фараон

водећи слој свештенства 
и војни предводници

писари

средњи слојеви

слободних људи

робови

Египатско друштво за време Старог царства
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Степенаста пирамида фараона Џосера у Сакари

Пирамиде у месту Гиза, у близини Каира. У позадини се види највећа пи-
рамида фараона Кеопса, испред ње стоји пирамида фараона Кефрена, а 
испред је пирамида фараона Микерина, два пута мања у односу на друге 
две. Кеопсова пирамида је висока 146 метара и простирала се на површи-
ни од око 52 600 квадратних метара. Изграђена је са више од 2 милиона ка-
мених блокова, а сваки камени блок је био тежак просечно 2,5 тоне. Плоче 

од кречног камена, којима су обложене пирамиде, већ су пропале.

� СРЕДЊЕ ЦАРСТВО (око 2600–1780. пре н. е) Након распада Старог 
царства централна власт је, полазећи из града Тебе, а ослањајући се на 
свештенство локалног бога сунца Амона, поново ојачала. Природне окол-
ности (земљорадња са наводњавањем) и начин функционисања друштва 
проузроковало је јачање централне власти.
 Није се обновило Старо царство, већ је дошло до значајних промена. 
Власт фараона је теоретски остала неограничена, међутим, свештенички 
и чиновнички слој нису могли у потпуности да потисну. Порастао је значај 
управника покрајина (номоси), а имућнији слој је располагао не само др-
жавним, већ и приватним имањима.

„За време владавине Кеопса све се окренуло на 
зло. Наредио је да се сви храмови затворе, уки-
нуо је приношење жртви. Онда је наредио сва-
ком Египћанину да ради за њега. Једнима је 
одређено да из каменолома Арапског брда вуку 
камење до Нила. Другима је наредио да камење, 
допремљено до реке, превезу и да вуку до тзв. 
Либијског брда; непрестано је радило сто хиљада 
људи, смењујући се тромесечно. Мучењем наро-
да изграђен је пут којим су вукли камење за десет 
година. Према мојој процени овај посао није мно-
го мањи од изградње пирамиде … Десет година 
је трајала изградња узвишења на којима стоје пи-
рамиде и грађевине под земљом које је градио 
за себе као гробницу на острву… Сама градња 
пирамиде трајала је 20 година…“

? Прочитај опис грчког историчара Херодота 
о грађењу пирамида. Ко је градио пирамиде? 
На основу чега се може то закључити? Како се 
аутор односи према градњи?

„Најсвечаније балсамовање се догађа на следећи 
начин: најпре се помоћу кривог гвожђа извуче мо-
зак кроз ноздрве, а у шупљину улије јака течност. 
После тога расеку једним оштрим ножем мишиће 
на трбуху, изваде желудац, очисте га, исперу ви-
ном од палме и поспу истуцаним мирисима. Кад 
трбушну дупљу напуне чистом истуцаном измир-
ном, циметом и свим другим мирисима осим та-
мјана, онда је поново зашију. Кад то све сврше, 
ставе леш у со и оставе га у њему седамдесет 
дана... Кад прође седамдесет дана оперу леш и 
умотају га целог финим ланеним тракама, зале-
пивши их смолом. Након тога га преузму рођа-
ци, израде дрвени ковчег са поклопцем у људ-
ском облику. У њега положе тело и чувају га у 
једној комори као благо, постављеног прописно 
поред зида.“
Херодот

? До каквих сазнања су могли доћи Египћани 
током припремања мумија?

„Из срца се гранају крвни судови у све делове 
тела. Где год да лекар стави прст, дакле на главу, 
лобању, руке, на жилу куцавицу, шаку, или ногу, 
свуда осећа срце јер судови воде у све делове.“
Детаљ из прве египатске медицинске збирке 
(папирус Ебес, XVI век пре н. е)

? Чему могу Египћани захвалити своја раз-
вијена знања из медицине? При чему су им 
користила стечена знања (нпр. проток крви)?
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 Промене су биле значајне и на подручју привреде. Египат је у доба 
Средњег царства закорачио у бронзано доба. Привредни развој је омогућио 
настанак и имовински независног слоја занатлија и трговаца. Неки адми-
нистративни центри градова су прерасли у економске чиниоце. Своју моћ 
Египат је искористио за даља освајања, првенствено усмерена дуж Нила 
према југу.

НОВО ЦАРСТВО (ОКО 1550–1000 ПРЕ Н. Е) На крају XVIII 
века пре н. е. централна власт је ослабила. Египат су напали спољ-
ни непријатељи из правца Палестине. Хикси, коњаници наору-
жани гвозденим оружјем и борним колима напали су и опљач-
кали обално подручје Нила. Након више од једног столећа
староседеоци су се подигли против непријатеља. Кренули су из 
Тебе и уз помоћ борних кола Египћани су створили Ново цар-
ство.
 Период освајања Хикса укинуо је изолованост Египта. Додир 
са Блиским истоком донео је убрзани развој. Најважнији напре-
дак су остварили на подручју земљорадње тиме што су прешли 
на обрађивање земље уз помоћ плуга. По целој земљи се раши-
рило наводњавање помоћу садуфа – конструкције сличне бунару 
са ђермом. Одомаћиле су се нове врсте животиња, нпр. овца, 
од које су добијали вуну, а касније камила, која је постала сим-
бол државе. Почели су гајити коње, али су их у то доба упреза-
ли у борна кола.

„Мој краљ је поновио своју милост према мени 
због мог достојанства. Наименовао ме је за глав-
ног управника при изградњи гробница […] он ме 
познаје као поштеног човека […] коме су уста 
закључана и уме да чува тајне из краљевске па-
лате. […] Нисам узимао од жртава, дариваних 
боговима, на дан приношења жртава, измерили 
смо и дарове […] припремани су слављенички 
поклони…“
Отмени натпис једног градитеља из првог 
доба Новог царства. Првенствено је требао 
прећутати места где су фараони сахрањива-
ни.

„Хране имате у изобиљу пред вама. Ваше снаб-
девање је потпуно да би радили за мене са 
вољом од срца. Ја непрестано бринем о вашим 
стварима. Тежина ваше хране је већа од посла 
зато да бисте постојали и живели. Познајем ваш 
снажни и изванредни рад, може се свако радова-
ти при том док му је стомак пун. Кошаре су вам 
напуњене житом јер не желим да ни један дан 
патите без хране. Сваком је од вас одређено за 
месец дана. Напунићу вам магацине свим ства-
рима, јелом, месом, колачима, да бих вас шти-
тио, обезбедићу сандале, одела, пуно помасти 
да бисте намазали своју главу сваких 10 дана, ја 
вам дајем одела за целу годину да би вам ноге 
чврсто стајале, сваког дана и да нико од вас не 
спава тако да уздише због беде. Одредио сам 
много људи да вас хране да не оскудевате, ри-
баре, да доносе рибу, баштоване да узгајају биљ-
ке. Дао сам да се направи посуђе на грнчарском 
точку крчаге да би хладили воду за вас за време 
летње жеге. До вас весла Горњи Египат у Доњи 
Египат и Доњи Египат у Горњи Египат са јечмом, 
житом, житарицама, сољу, пасуљем у неограни-
ченој количини.“
Рамзес II рударима

? Наброј чиме су снабдевали раднике. Ко је 
водио бригу о радницима? Коју друштвену групу 
су формирали рудари? 

Садуф. Воду су довлачили у канале са конструк-
цијом која подсећа на ђерам. Разлике у нивоу 
воде савладали су постављањем више садуфа
Орање и сејање у Новом царству. На доњој сли-

ци су датуље и акације
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За развој индустрије била је веома значајна појава гвожђа, 
међутим, оно још није могло да истисне камена оруђа, израђива-
на на високом нивоу, из сировина која су се могле наћи на лицу 
места. Појавом опеке повећао се избор грађевинског материјала.
 Уследиле су промене и у друштвеном систему. Египат, чија 
је моћ знатно порасла, наредио је освајање суседне терито-
рије. У борбама је главну улогу добио водећи слој, опремљен 
борним колима. Током успешних ратова заробили су на хиљаде 
људи, што је довело до ширења робовласништва. Међутим, ро-
бове нису користили у производњи.

Амоново свештенство из Тебе ојачало је више него војно за-
поведништво. Чак у толикој мери да је већ и власт фараона дове-
дена у опасност. Фараон Аменхотеп IV покушао је да их сломи 
(XIV век пре н. е). Уместо култа бога Амон Ра увео је искљу-
чиво поштовање бога сунца Атона (тачније бога који је сим-
болизовао сунчев круг), па су од тада поклоне приносили Ато-
ну. Чак је и своје име променио на Ехнатон (што значи: „онај 
који је задовољио Атона“). Овај храбри покушај је, међутим, 

? Упореди функционисање плуга, односно 
начин упреге у Новом царству са сумерском 
браздалицом.

И мада си далеко,
твоји зраци обасјавају земљу.
Тамо си и на лицима, мада твоје лебдење нико 
не види.

Ако паднеш на западном хоризонту,
земљу прекрије тамна ноћ тужна и тужно стање 
смрти.
У коморама спава човек, покривши главу,
а за једно око не зна друго,
могу опљачкати његово богатство […]
Своју јазбину напушта крволочни лав,
свуда гмижу гамади. […]
Свет ће бити светао,
када се појавиш на хоризонту неба 
лопто ватреног сјаја, сијаш по цели дан.
Отераш ноћ, твоји зраци свуда се расипају.
Две Државе [Египат] славе славу.
Све што живи, поново ће бити живо, оживеће,
ти будиш човека.
Он окупа своје тело, обуче хаљине,
рукама поздравља твоје зраке.
Цела држава обавља свој посао,
стока се храни,
зелене се дрвећа, саднице,
по гнезду беже птичице,
твоју душу славе њихова крила.
Све животиње скакућу,
све што лети, што слеће,
све живо јер их обасјавају твоји зраци.
Бродови на реци могу пливати низводно
или узводно са током,
путеви воде на све стране када засија твоје 
лице.
Искочи пред тебе риба из реке,
твоја светлост обасјава и морске дубине.“
Одломак из Химне сунцу фараона Аменхоте-
па IV

? Одреди улогу бога Атона. Уз помоћ текста 
докажи да је реч о једнобожачкој вери.

Фараон Аменхотеп IV седи са породицом испод 
симбола бога Атона (Сунчев круг). Нови култ је 
омогућио приказивање људског лика фараона.
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након владареве смрти пропао. Његов наследник је опет у знак 
повратка старој вери променио своје име са Тутанхатона у Ту-
танкамон. Његов гроб у Долини краљева, где се налазе и гробови 
осталих фараона, одолео је разарању и пљачкашима. 
 За време Новог царства Египат је био велесила. Египћани 
су покорили Палестину, а имали су улогу и у историји Месопо-
тамије. Своје највеће територијално проширење Египат је оства-
рио за време најмоћнијег владара Рамзеса II (XIII век пре н. е).

Моћ Амонових свештеника, међутим, није уништена, па су 
ослабљеној централној власти задали смртни ударац. Тебански 
главни свештеник Херихор побунио се (XI век пре н. е), оцепио 
је Горњи Египат и створио теократску државу (где је државна 
власт била у рукама главног свештенства).

Од краја XIII века пре н. е. царства на Блиском истоку дожи-
вела су нападе са запада. Тзв. морски народи (нпр. Филистејци) 
су за време својих сеоба нападали богате државе. Након тога 
Египат се више не сматра великом силом. Постао је плен стра-
них освајача. Држава са славном прошлошћу је постала само јед-
на од покрајина у новим царствима.

Препоручена литература на мађарском језику: A. Rosalie David: 
Az еgyiptomi birodalmak

Египат је био једна велика оаза коју је река Нил сваке године обнављала.
У доба Старог царства настала је деспотска држава и култура која се одликовала градњом пирамида.
Деловањем спољних утицаја за време Средњег царства у Египту је дошло до процвата.
За време Новог царства Египат је био моћна држава.
Од XIII века пре н.е. историја ослабљеног Египта утапа се у судбину Блиског истока.

7. Мале државе са различитим цртама
� ДРЖАВА ГВОЖЂА: ХЕТИТИ Почетком 2. миленијума пре н. е. у Малу 
Азију су стигли Хетити који су касније ову област претворили у центар јаког 
царства. Откако изучавамо историју, први пут се срећемо са народом који 
говори индоевропски језик. Велики део Европе данас насељавају далеки 
сродници, чланови ове језичке групе (Енглези, Немци, Италијани, Руси итд). 
Писмо и језик Хетита дешифрован је у првој половини XX века помоћу оста-
така библиотеке глинених плочица (клинасти и хијероглифски знаци), које 
су пронађене међу рушевинама некадашњег главног града Хатушаша.
 Земља Хетита се простирала на малоазијској висоравни окружена ви-
соким планинама. На том подручју било је више падавина него у Месопо-
тамији, па се и без наводњавања могло бавити земљорадњом. Због климе 
нису били приморани на наводњавање, а конфигурација терена то ина-
че не би омогућила. У старом веку највеће благо Мале Азије били су ме-
тали: бакар, олово, калај и гвожђе су обрађивали и њима су и трговали. У 
животу Хетита гвожђе је играло значајну улогу. Од њега су израђивана 
оружја којим су извојевали победу над непријатељима, а снабдевали су 
гвожђем и велики део Блиског истока. На значај трговине гвожђем указује 
и чињеница да су на то имали право само њихови краљеви. Нови метал у 
почетку није био бољи од доброг бронзаног оруђа, али их је својом ниском 
ценом истиснуо из употребе.

Успон Хетита започео је 1700-их година пре н. е. Структура нове др-
жаве знатно се разликовала од до сада упознатих. Власт хетитских 
краљева није била неограничена, нису владали деспотски. За ово су 
постојали економски и друштвени разлози. Како се није развила земљо-
радња са наводњавањем, није постојала потреба за јавним радовима ве-
ликих размера, па тако није дошло до потпуне централизације државе. 
Порастао је значај високих војних старешина наоружаних гвозденим 

„Док се његово величанство саветовало са углед-
ницима, проклети побеђени хетитски поглавар се 
приближавао са својом војском, са много борних 
кола и пуно страних народа који су га пратили. 
Прешли су преко канала јужно од Кадеша, 
упали у војне редове његовог величанства, 
који су се налазили у маршу, […] војске и борна 
кола његовог величанства су побегле испред 
њих, према северу где се налазило његово 
величанство. Онда су непријатељске чете, 
побеђеног владара Хетита опколиле пратиоце и 
његово величанство. […] Обукло је ратне ознаке 
и панцир [његово величанство] […]. Попео се 
на кола звана „Тебанска победа“ и брзо преузео 
команду. Сам се налазио на челу. Није се могло 
стати пред њим.
 […] његово величанство је продрло међу не-
пријатељске трупе побеђеног владара Хетита и 
мноштво страних народа који су били уз њих. Био 
је као Сет […]. Трупе и борна кола су падала јед-
на преко других. Настала је гомила лешева пред 
његовим коњима.“

? Прочитај део египатског текста о бици код 
Кадеша. Који је род војске био најважнији? Како 
су те промене утицале на водећи слој? Каквим 
тоном извор описује непријатеља?

? Проучи карту географског атласа која 
приказује европске језике и језичке групе.

Борна кола Хетита

? Упореди наоружање Хетита са египатским 
и асирским наоружањем. Како су упрезали 
коње?
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оружјем и борним колима. Краљеви су приликом ратних похода зависили 
од њих, па су тако они ограничавали власт владара.
 Њихова јака војска, која је користила борна кола са коњима и гвоздено 
оружје, осигуравала је вековима надмоћ Хетита над својим суседима. Око 
1600. године разорили су и Вавилон. Царство је свој сјај доживело у XIV 
веку пре н. е. Око 1200. године пре н. е. због унутрашње неслоге и напада 
народа са мора држава Хетита се распала. Уништен је и Хатушаш, после 
чега се држава више није опоравила.

ПАЛЕСТИНА, БИБЛИЈСКА ЗЕМЉА, Палестина се прости-
ре на брдовитом подручју које се налази између реке Јордана и 
Мртвог мора, све до Средоземног мора. Ова област је позната под 
називом Ханаан. Назив Палестина потиче из каснијег периода 
из времена Римљана (од народног имена Филистејци – Филисти-
на). Изузев јужног дела територије, количина киша је омогући-
ла земљорадњу без наводњавања. У брдима се развило сточар-
ство, а у долинама земљорадња.

Након пада Египта (у XII веку пре н. е) ту су се населила хе-
брејска (јеврејска) племена. Дванаест хебрејских племена, која 
су склопила савез, вероватно су настала спајањем две групе. Кас-
није састављана света књига Стари завет најважнији је извор 
за историју Палестине. Сачуване су две традиције: источни и за-
падни слој, објединивши приче о Авраму и Мојсију. Сећања оних 
који су долазили са истока у доба XV–XIV века пре н. е. везана су 
уз Аврама, а оних који су долазили из правца Египта у XIII веку 
пре н. е. везана су за Мојсија.

� Аврам је са својом породицом живео у Месопотамији у граду Уру. Јед-
ном приликом је уништио статуе богова које су начинили људи, због чега је 
морао напустити родну земљу. Преселио се у град Харан, одакле је на за-
хтев Бога отишао у Ханаан.
 Био је стар када му се родио син Исак. Исаков син био је Јаков, а његових 
дванасторо деце симболизују 12 јеврејских племена. Деца Јакова, бежећи 
од глади, уселила су се у Египат. Захваљујући његовом најмлађем сину Јо-
сифу Јевреји су живели међусобно у миру и размножавали се по египатској 
земљи. Египћани су, међутим, били љубоморни на њихово богаћење, па 
су их почели прогањати. Фараон је хтео да их уништи. Наредио је да свако 

Хетити

? Какве се међусобне зависности могу за-
пазити између географске околине и структуре 
хетитске државе која се разликује од доса-
дашњих (клима, рељеф, богатство руда)?

„За краља нека се постави први краљевић. Ако 
таквог нема, онда нека буде краљ други краље-
вић по рангу. Уколико нема мушке деце, онда по 
рођењу првој ћерки нека се нађе муж и нека он 
буде краљ.
 Надаље: онај ко буде краљ и против свог брата 
[или] своје сестре планира нешто лоше, ви, заједни-
ца племића [панкуш] без колебања му реците: О кр-
вопролићу прочитај са табле. Раније је [крво]про-
лиће у Хатушашу било свакодневно, али су богови 
касније узели у заштиту краљевску породицу.
 Онај ко против свог брата [или] сестре изврши 
зло дело, нека плати својом краљевском главом. 
Онда сазовите збор. Када се његов предмет завр-
ши, нека плати својом главом. […] Његовој кући, 
супрузи и деци немојте чинити зла. Ако краље-
вић учини кривицу, нека плати главом. Али ње-
говој кући и деци не чините зла. Краљевићи могу 
[кривци] бити погубљени због било чега, али не 
због својих кућа, земље, винограда, гумна, слу-
гу, волова или оваца.“
Наслеђивање престола у краљевству Хетита

? Какве нове карактеристике владавине 
можеш упознати у тексту? Који делови у извору 
указују на то?

? Анализирај географски положај и природне 

Палестина

?  Анализирај погодности Палестине. На којим 
подручјима се могло бавити земљорадњом и 
без навод њавања? Шта се може установити 
између мора и трговине?
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јеврејско дете до две године баце у Нил. Једног дечака, Мојсија „ковчежић 
од сите и обли га смолом и паклином и метну дијете у њ и однесе га у трску 
крај реке“. Пронашла га је фараонова кћи и отхрани га, тако је постао угле-
дан господин. Када се придружио својим сународњацима, морао је бежати. 
Лутао је по Синајском полуострву. Пред њим се појавио „анђео Господњи 
у пламену огњеном из купине“ и послао га Господ да изведе свој народ из 
Египта и одведе у ханаанску земљу речима: „Сада хајде да те пошљем к 
Фараону и да изведеш народ мој, синове Израиљеве из Мисира“.
 Мојсије је испунио наредбу Јахвеа и уз велике тешкоће извео је свој на-
род из Египта. У пустињи је Јевреје хранио Господ и дао је у руке закон 
свом изабраном народу. Уз борбу и високу цену Мојсије је довео свој на-
род до границе Ханаана, али он већ није могао крочити у нову земљу.

Насељена племена, су током вишевековне борбе, победила 
ханаанско становништво и сукобила се са Филистејцима. То 
је народ индоевропског порекла који је у исто време освајао де-
лове морске обале. Од њих потиче име Палестине.
 Стални ратови ујединили су Хебреје и из тих ратова је настала 
хебрејска држава. Први пут је Саул, који је централизовао власт, 
удружио племена северних области (XI век пре н. е). Потпуно 
уједињење државе извршено је у X веку пре н. е. за време вла-
давине цара Давида који се ослањао на јужна племена. За глав-
ни град одредио је Јерусалим, а ставио је под контролу и сусед-
не територије.
 Давид је своју државу организовао по угледу на Египат. Увео је 
писменост и запослио велики број писара. Његову стражу чини-
ли су страни телохранитељи, а успео је да свој ауторитет намет-
не и високом свештенству. Северна племена су се бунила против 
њега, али је Давид угушио побуне. Свом наследнику Соломону
оставио је јаку државу.
 Нови владар је створио деспотску краљевску власт. Након 
његове смрти држава се распала на два дела: на северни Из-
раел и на јужну Јудеју са седиштем у Јерусалиму. Престо у Ју-
деји остао је у рукама Давидових наследника. 
 Погоршање животних услова народа и удаљавање водећих 
слојева од култа бога Јахве довели су до незадовољства. Поја-
вили су се видовњаци, пророци који су осуђивали израбљивање 
народа и одбацивање Јахве. Ови пророци окупљали су народ око 
себе и проповедали казну божију због поштовања страних богова.

� Спољна опасност се заиста приближавала: Асирци, који су окупирали 
Феникију, претили су Палестини. Асирски владар Саргон II заузео је глав-
ни град Израела (722. године пре н. е), а већи део становништва насилно 
одвукао у Асирију, што је проузроковало укидање северне државе. Јудеја 
се спасла од разарања тако што је признала власт освајача и плаћала по-
резе, па је тако преживела доба крваве окупације. 

 Владари Јерусалима су извели промене у унутрашњој полити-
ци. У интересу јединства споразумели су се са покретом проро-
ка и побољшали су животне услове народа. Забранили су стра-
не култове, Јахва је признат као једини бог Јевреја и могао се 
поштовати само у Јерусалиму у храму посвећеном њему.
 Али ни јужна држава није избегла освајање: њу је подјарми-
ло Нововавилонско царство, настало после Асирског царства. 
Нови господар Вавилона Набукодоносор у кратком ратном похо-
ду победио је Јудеју и разорио Јерусалим заједно са Соломоно-
вим храмом (578. године пре н. е).

... “Ако купиш роба Јеврејина, шест година нека 
ти служи, а седме нек отиде слободан без откупа.
 Ако буде дошао инокосан, нека и отиде инокосан, 
ако ли буде имао жену, нека иде и жена с њим.
 Ако га  господар његов ожени, и жена му роди 
синове или кћери, жена с дјецом својом нека 
буде господару његову, а он нека отиде сам.
... Ко удари оца својега или матер своју, да се погуби.
... Ко украде човјека и прода или се нађе у ње-
говијем рукама, да се погуби.
... Ко опсује оца својега или матер, нека се погуби.“

„ ... Кад се сваде људи, па један удари другога 
каменом или песницом, али онај не умре, него 
паде у постељу,
 Ако се придигне и изађе о штапу, онај који је уда-
рио, само дангубу да му накнади и сву видари-
ну да плати.
... Али ако се догоди смрт, тада ћеш узети жи-
вот за живот, 
Око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу,
Ужег за ужег, рану за рану, модрицу за модрицу. 
... Кад даш у зајам новаца народу мојему, сиро-
маху који је код тебе, немој му бити као каматник, 
не ударајте на њ камате.
... Не узимај поклона, јер поклон заслепљује ока-
те и изврће ријечи правима.
... Не износи лажнијех гласова, не пристај с без-
брижником да свједочиш криво.
Не иди с множином на зло, и не говори на суду 
поведећи се за већим бројем да се не изврне 
правда.
Сиромаху у парници његовој не гледај што је си-
ромах...“
Стари завет, Друга књига Мојсијева, гл. 21, 22, 
23.

? На основу извора опиши друштво у Мојси-
јево доба. Упореди текст са Хамурабијевим за-
ко ником. Које су сличне, а које различите црте?

„...И одреди Соломун људе из свега Израиља, и 
би одређенијех тридесет тисућа људи.
И слаше их на Ливан по десет тисућа свакога мје-
сеца на измјенце, један мјесец бијаху на Ливану 
а два мјесеца код кућа својих. А Адонирам бија-
ше над овијем посленицима.
И имаше Соломун седамдесет тисућа носилаца 
и осамдесет тисућа тесача у планини.
Осом настојника Соломунијех, који бијаху над 
тијем послим,  три тисуће и три ста, који упра-
вљаху народом који пословаше тај посао.
Стари завет, Прва књига о царевима, гл. 6.

? На какав карактер друштва указује извор?

„... У то вријеме дођоше слуге Навуходоносо-
ра цара Вавилонскога на Јерусалим, и град би 
опкољен.
Тада Јоахин цар Јудин изиде к цару Вавилонском 
с матером својом и са слугама својим и с кнезо-
вима својим  и с дворанима својим, а цар га Вави-
лонски зароби осме године својега царовања.
И однесеше све благо дома Господњега и бла-
го дома царскога, и полупа све судове златне, 
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� По угледу на Асирце Вавилонци су један део становништва, углавном 
водећи слој, пресели у Месопотамију (586. године пре н. е). Вавилонско 
ропство прекинули су Персијанци који су срушили Вавилонско царство и 
допустили Јеврејима да се врате својим кућама. Они су око 517. пре н. е. 
поново изградили јерусалимски храм, симбол свог постојања.

У доба вавилонског ропства дошло је до знатних измена у њи-
ховом верском животу. Некада једино божанство код Јевреја, Јах-
ва, постао је творац читавог света и једини бог на земаљској 
кугли. Осим њега нису признавали никакво божанство. На овај 
начин јеврејска вера постала је једнобожачка (монотеистичка). 
Ако се занемаре неке мање измене, Стари завет је у овом пери-
оду добио садашњи изглед.

ДРЖАВА ТРГОВАЦА ФЕНИКИЈА У приобалном подручју 
које се простире између Средоземног мора и Либанске планине 
у Феникији постојали су погодни услови за земљорадњу. Падави-
на је било довољно, није постојала потреба за наводњавањем, 
становници су гајили биљке које су доносиле добре приходе: 
грожђе, маслине, смокве. Либанске шуме су давале квалитетна 
дрва: кедар и либански храст. Ове две врсте квалитетног дрве-
та биле су незамењиви материјали у грађевинарству и градњи 
бродова. Спретне занатлије у градовима израђивали текстил, 
стаклену робу и металне предмете и градили бродове. 
 Мада је копно богато снабдевало становништво, ипак им је 
било важније море. Феникија је лежала на раскршћу трго-
вачких путева. На копну су се укрштали путеви из Мале Азије, 
Месопотамије, Палестине, а одавде се могло бродовима стићи до 
Египта и до удаљенијих земаља Средоземља. Становници при-
обалног подручја искористили су повољне могућности и својим 
бродовима крстарили на Медитерану. Превозили су властите про-
изводе и посредовали су код измене производа далеких градова, 
далеких предела, постали су морски лиферанти. Оснивали су 
трговачке колоније од Кипра до Гибралтара (нпр. Картагина).

 Погледај још једном клинасто писмо (23. страна) и хијероглифско пис-
мо (32. страна). Установи на какав развој указује појава гласовног писма. 
У чему је напредовао грчки алфабет у односу на феничанско писмо? Због 
чега је прецизније грчко писмо од феничанског?

Варијанте гласовног писма

које бејаше начинио Соломун цар Израиљев за 
цркву Господњу, као што бјеше рекао Господ.И 
пресели сав Јерусалим, све кнезове  и све јуна-
ке, десет тисућа робова, и све дрводеље и све 
коваче, не оста ништа осим сиромашнога наро-
да по земљи.
Одведе и Јоахина у Вавилон и матер цареву и 
чене цареве и дворане његове, и главаре зе-
маљске одведе у ропство из Јерусалима у Ва-
вилон...“
Стари завет, Друга књига о царевима, гл. 24.

? Кога и из којих разлога су депортовали? 
Какву традицију је следио Набукодоносор?

Феничани

? Који чиниоци су погодовали развоју фе-
ничанске привреде? Због чега је Феникија мог-
ли постати центар трговине на Блиском истоку?

Феничански бродови. Рељеф из града Ниниве при-
казује како је краљ Тироса бежао испред Асираца

? Погледај редове весала. Како рељеф 
приказује море?

Старо Феничанско Старо Грчко Латинично

изговор изговор изговор

аспирација кратко

дуго аспирација

?
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 Феникија је била састављена од многобројних градова-држава 
(Угарит, Библос, Сидон, Тир). Није се развила јединствена држа-
ва. У трговачким градовима краљеву власт су ограничавали 
богати трговци. Изузимајући један прелазни период (XII–VIII 
век пре н. е), то је подручје било увек део неког великог царства 
и имало је значајну улогу у трговачком животу те државе. 

Најтрајније остварење феничанских трговачких градова 
било је гласовно писмо. Већ у XIX веку пре н. е. било је по-
кушаја стварања писма. У Угариту су пронашли клинасто пис-
мо (могло је настати око 1350. године пре н. е). Око 1100. годи-
не пре н. е. у Библосу су створили писмо које се састојало од 22 
знака, без самогласника. Ово писмо је основа хебрејског и арап-
ског писма. Грци су са додавањем самогласника још даље разви-
ли проналазак овог поморског народа и тако формирали систем 
знакова који је постао основа данашњој латиничној абецеди.

? Какве географске и астрономске доказе налазиш на основу текста за 
то да су Феничани стварно извршили налог фараона Некха?

Како нису били потребни јавни радови, у земљи Хетита није се ни развила јака краљевска власт. Наоружан гвоз-
деним оружјем водећи слој ограничавао је краљевску власт.

Погодан географски положај довео је до стварања трговачких градова у Феникији у којима је власт била у рука-
ма богатих трговаца. У Феникији је створена основа за претечу фонетског писма (латинско, грчко, арапско, 
хебрејско).

На територији где су се сукобљавали интереси многих царстава настала је јеврејска држава са традиционалном 
источњачком организацијом друштва.

Током борби за опстанак код Јевреја се формирала једнобожачка религије.

8. Нововавилонско и Персијско царство
НОВОВАВИЛОНСКО ЦАРСТВО (626. пре н. е. – 539. го-
дине пре н. е) У асирско доба од XIII века пре н. е. јачали су 
Арамеји, заузимајући све веће територије у Месопотамији. На 
чело устанка против уздрманог Асира стао је вођа аморит-
ског племена. Веома способан вођа Набукодоносор заузео је Ва-
вилон и себе је прогласио наследником некадашњих вавилон-
ских владара. 

� Када су Међани напали Асирију, Арамеји су склопили са њима савез 
против слабог царства. Јединство су учврстили и династичким браком. Ћер-
ку међанског владара оженио је престолонаследник (Набукудуриусур) (биб-
лијски Набукодоносор). Уједињена међанско-вавилонска војска је 612. пре 
н. е. заузела Ниниву. То је била престоница некадашње војне државе где 
су доводили побеђене и осрамоћене владаре и где је нагомилана огромна 
количина покраденог блага. Град су опљачкали и разорили до те мере да 
се није ни обновио.Тек су га у двадесетом веку открили археолози испод 
брда које је наговештавало налазиште.

 Победници су поделили Асирију. Међани су присвојили Север-
ну Месопотамију, док је Вавилону (Халдејцима) припала Средња и 
Јужна Месопотамија и територије према Средоземном мору. На те-
риторијама око Средоземног мора власт су одржали помоћу војске. 
Набукодоносор је на крају покорио Феникију, потом Палестину. 
Одавде су Вавилонци одвели у ропство један део јеврејског ста-
новништва по угледу на асирске методе (вавилонско ропство).

„Либија [Африка] се види као земља опкољена 
водом изузев оног дела где се граничи са Азијом; 
по мом сазнању Некхос [Некхо] краљ Египта био 
је први који је ово доказао; он је, прекинувши ис-
копавање канала који се простире од Нила до 
Арапског залива, послао Феничане бродови-
ма и наредио им да у повратку преко Херакло-
вих стубова [Гибралтар] уплове у северно море 
(Средоземно море) и тако нека се врате у Еги-
пат. Феничани су, значи, полазећи од Црвеног 
мора упловили у јужно море. Када је стигла је-
сен, усидрили су се и засејали земљу негде баш 
у Либији и остали су тамо до жетве. Након вр-
шидбе жита наставили су пловидбу и након две 
године, скренувши код Хераклових стубова, стиг-
ли су у Египат. Тврдили су и то, што заправо ја 
не верујем, али неки можда и верују, да им је 
за време пловидбе око Либије сунце падало са 
десне стране.“
Херодот. По налогу фараона Некхоа (V 
век пре н. е) Феничани су опловили Африку.

? Због чега су Међани и Персијанци, народи 
иранског басена, имали већу војну снагу од до 
сада упознатих развијенијих народа?

„У центру оба дела града стајала је по једна згра-
да. Једна јаким каменим зидом опасана краљев-
ска палата, а друга Мардуков храм са бронзаном 
капијом. Она је стајала и у моје време основица 
му је била квадратног облика, а свака страна је 
као два стадиона (око 400 метара). У центру хра-
ма се уздиже здепасти торањ чија је ширина и ви-
сина као један стадион. На врху тога стоји један 
други торањ, на њему трећи и тако даље, укуп-
но осам торњева. Ред степеница које воде горе 
кружно обилазе сваки торањ, а око средине има 
једно одмаралиште да се они који се попну могу 
одморити. У последњем торњу се може наћи је-
дан велик храм у којем су сместили високи раз-
мештени кревет и један позлаћени сто. Божија 
се слика не може наћи ту. Ноћу овде не може 
да уђе ни један мушкарац само једна овдашња 
жена коју је одабрао бог међу свим женама. Ова-
ко кажу […] свештеници овог бога.“

? Пажљиво прочитај Херодотов (грчки истори-
чар V век пре н. е) опис Вавилонског зигу рата. 
(Опис одражава стање Новог Вавилонског 
царства). Направи цртеж на основу описа. 
Опиши улогу свештенства.
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На кратко време је Вавилон поново засијао својим нека-
дашњим сјајем. Прелепи вавилонски торањ, огромни зигурат, 
тада је ширио славу бога Мардука. Привредни успон довео је 
до процвата науке и уметности.
 Међутим, могућности Нововавилонског царства биле су огра-
ничене. Набукодоносор још није могао освојити Египат. Мало 
касније вавилонског владара (Набукодоносоровог наследника) 
збацили су са престола Персијанци који су сменили Међане 
(539. године пре н. е). У знак новог персијског управљања Ва-
вилон нису порушили, а ни народ нису злостављали.

СТАРОПЕРСИЈСКО ЦАРСТВО (559–331. године пре 
н. е) Персијанци су живели на западном делу Иранског ба-
сена јужно од Међана на Загросу. У брдима су кише поливале 
шуме и травнате ливаде, међутим, према средини басена клима 
је постајала све сувља, због чега су се овде појављивале пустиње. 
Тамо где је клима дозвољавала, Персијанци су напасали своја 
стада и коње. Слично Међанима, углавном су били сточари, на 
позорницу историје ступили су као коњички народ.

� Персијски коњаници, наоружани луком и стрелом и гвозденим оружјем, 
говорили су индоевропским језиком као и Међани, Хетити и Филистејци, 
народи које смо до сада упознали. Доселили су се на подручје Загроса око 
средине 2. миленијума пре н. е, у исто време када и Међани.

 Међани који су се уздигли у VII веку пре н. е, покорили су пер-
сијска племена и као народ сродног језика и културе користи-
ли су их као помоћну војску. Персијанци су под вођством Кира 
559. године пре н. е. обрнули ситуацију, па су сада Међани по-
стали помоћна војска Персијанцима.

Кир је заузео Медију, затим Месопотамију (Вавилон 538. 
године пре н. е) потом Феникију и на крају Палестину.

� Дозволио је Јеврејима, које је Набукодоносор депортовао, да се из Ва-
вилона врате својим кућама и да обнове свој храм. Кир је погинуо у битка-
ма против номада Скита који су живели у пустињама северно од његовог 
царства. Њега је наследио Камбиз, који је наставио освајања. 525. године 
пре н. е. освојио је Египат и прикључио га свом царству. У тим борбама 
је задобио рану коју је захватила гангрена и убрзо је умро.

 Из кратких борби за престо као победник је изишао један пер-
сијски достојанственик Дарије I. Он је такође увећао територију 
царства према Европи и Индији. О ратовима које је водио са Грцима 
детаљније ћемо говорити када будемо учили историју старе Грчке. 

Персијанци су прекинули асирску традицију која се искљу-
чиво ослањала на силу. Они нису поубијали нити су пресељава-
ли владајући слој окупираних земаља, већ су власт одржали, ос-
тављајући покорене у служби коју су раније обављали, тако 
су успоставили међусобну сарадњу. Поданички народи слобод-
но су могли поштовати своје богове. Персијско царство је било 
дугог века, што потврђује исправност њихових метода.

Огромно царство, које је обухватало велики део развије-
ног подручја старог света од Египта до Индије, поделили су на
покрајине, сатрапије. На челу сваке сатрапије стајао је сатрап, 
краљев намесник, који је управљао свим државним пословима 
осим војним. Војска је у свакој покрајини имала посебну коман-
ду. Грађанско и војно руководство се могло међусобно контро-

„Ја сам Кир, владар васељене, велики краљ, 
краљ Сумера и Акада, краљ четири стране света, 
син великог краља Камбиса, унук великог краља 
Кира, чију владавину воле богови Бел и Набу, 
чије су краљевство желели ради радости срца. 
Када сам мирно ушао у Вавилон у слављу и ра-
дости, наредио сам да ми се спреми смештај у 
владаревој палати. Велики бог Мардук придобио 
је за мене срца Вавилонаца док сам ја свако-
дневно бринуо о његовом поштовању. Моје број-
не чете ишле су по целој држави Сумерској и 
Акадској, нисам трпео изазиваче панике. Бринуо 
сам о добробити Вавилона и о доброти свих ње-
гових светилишта. Становнике Вавилона, који су 
против воље богова патили, ослободио сам јар-
ма који им није приличио. Оштећене станове сам 
им поправио а патње умањио. Мојим делима се 
радовао велики господин Мардук. Он је благо-
словио мене, краља Кира који га поштује и мога 
сина Камбиса изданка мог срца и целу моју војску 
за нашу добробит. Ми смо пред њим задовољно 
славили његово узвишено божанство.“
Киров натпис на глиненом ваљку о освајању Ва-
вилона

? По чему се разликовала политика Перси-
јанаца од политике Асираца?

„ Приход од пореза краљ је сместио у ризницу 
на следећи начин: дао је да се истопи и да се 
улије у глинене ћупове, па када се ћуп напунио, 
одстранили су глинену облогу. Кад му је затре-
бало новца, дао је исковати толико колико му је 
било потребно.“
Херодотов опис добро приказује Даријево ле-
гендарно богатство 

? Како је утицало на привреду то што су злато 
сакупљено из пореза топили у ћупове?

Кирова гробница, сачувана до наших дана
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лисати, па су се тако даље могле спречити сепаратистичке тежње 
појединих покрајина.

� Из сатрапија су се у име пореза сливали огромни приходи, годишње 
до 250 t сребра и 94 q злата. Велики приходи омогућили су одржавање јаке 
и делотворне војске. Главна снага Персијанаца била је коњица, коју су у 
походима подржавалa борна кола, пешадија и опсадне справе које су пре-
узели од Асираца. Краљевску војску допуњавале су помоћне војне снаге 
из разних делова царства. Персијска ратна морнарица била је углавном 
састављена од феничанских бродова.

 Јединству царства служила је и изградња главних путева и 
поштанска служба.

� Главне градове покрајина где је био краљевски двор и важније економ-
ске центре покрајина као и религиозне центре (Персепољ, Суса, Екбатана), 
повезивала је мрежа путева дуга 2700 km као и поштанска мрежа. На ста-
ницама међусобно удаљеним 20–30 km, чекали су одморени коњи и кури-
ри који су поруке преносили даље, па су тако успели савладати огромне 
раздаљине. Дарије I увео је ковани новац да би поспешио трговину и обје-
динио царство (златни дарик и сребрени шекел). 

Персијска религија разликује се од оних о којима сте до сада 
учили. По њиховом схватању у свету се међусобно боре добро 
и зло, светлост и тама – Ахурамазда и Ариман. Персијски вла-
дари су управљали у име светлости (Ормузд).

Персијско царство

Лик Дарија из палате у Персепољу. Највећи вла-
дар Персијског царства приказан је каракте-

ристичном персијском косом и брадом 

? Које су чињенице ограничиле ширење Персијског царства? Какву је улогу могла играти трговина у приходима царства? 
Упореди трговачке путеве са царским друмом. Какве закључке можеш извести из тога?
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 Оснивање персијске религије касније су приписивали За-
ратрусти. Његове принципе су сабрали у светој књизи Авесту 
(Књига знања). Религијске правце, сличне персијским где се свет 
овако оштро дели на два супростављена принципа називамо ре-
лигијским дуализмом (дуо – два).

СТАНОВНИЦИ СТЕПА КОЈЕ ПЕРСИЈАНЦИ НИСУ ПОКО-
РИЛИ: Северно од држава које смо до сада упознали, а које су 
се, углавном, бавиле земљорадњом, преко Евроазије простире се 
степски појас (од Кине до Карпатског басена). Са југа се овај гра-
ничи високим планининама и областима топле климе, а на севе-
ру шумским областима.

 Већина племена која су овде живела гајила је крупне живо-
тиње (коњ, рогата стока). Они нису водили седелачки живот, 
већ су своју стоку терали од пашњака до пашњака. Селидбу 
крда говеда, коња следио је на колима цео народ, старци, жене, 
деца. Овакав начин живота зовемо номадским животом.

� Ако није било довољно хране за животиње због њиховог броја или због 
суше, цео народ је кренуо да тражи ново пребивалиште. Често су прелази-
ли огромне раздаљине, терајући испред себе племена која су им била на 
путу. Овакве сеобе могле су променити изглед простора, могле су срушити 
и велика царства. Номади су, у потрази за пленом, често упадали на јужне 
земљорадничке или северне ловачке и риболовачке територије. Када би 
поједине надарене вође објединиле више племена, тада се овој великој вој-
ној снази нису могле одупрети чак ни велика царства старог света.

„Краљ Дарије рече: Ахурамазда највећи међу бо-
говима створио је мене, он ме је начинио краљем, 
он ми је поклонио ово краљевство, богато коњи-
ма, богато добрим људима […]. Воља бога Ахура-
мазде била је следећа: На целој земљи одабрао 
је за свог човека мене, начинио ме краљем на це-
лој земљи. Ја поштујем Ахурамазду. Ахурамазда 
ми је пружио помоћ. Оно што сам ја наредио да 
се уради то је на моју срећу он приредио да се 
успешно оствари. Што сам ја чинио, све сам ра-
дио по вољи Ахурамазде.“
На основу натписа на Даријевој палати у Сузи 
добићемо веродостојну слику о односима пер-
сијске државе и религије

? Упореди како су се персијски и египатски 
владари односили према вери.

? Због чега су у односу на (рурарне) зе мљо-
ра дничке народе малобројни номадски народи 
представљали тако јаку војну силу? Уз помоћ 
географског атласа потражи објашњење зашто 
се Сеоба народа на степама кретала из правца 
истока према западу.

Подручје степе

„Нису створили ни градове, ни тврђаве, сви су 
становали у шаторима и били су коњаници стрел-
ци, нису живели од земљорадње, већ од гајења 
говеда. […] немају кућа, већ живе на колима, од 
којих су мања са четири точка, али има и са шест 
точкова; ове прекрију са прекривачима од филца 
и као у кућама, деле их на више просторија. Не 
продире кроз њих ни киша, ни снег чак ни ветар. 
Пред ове кочије упрежу три пара волова без ро-
гова, на оваквим колима живе жене, док мушкар-
ци јашу на коњима.“
Херодот

? Шта карактерише живот номада који су 
држали крупну стоку?

Мотив који се често понавља у уметности Ски-
та је златни јелен 
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 На источном рубу пустињског појаса северно од Кине у пус-
тињи Гоби живели су Хуни. Извори о њима су штури, као и о ос-
талим номадским народима. Пошто нису били писмени, упућени 
смо на извештаје стално настањених народа који су са њима до-
лазили у додир. Тако сазнања о Хунима имамо из кинеских тек-
стова. Кинези су изградили у историји највећи одбрамбени сис-
тем, Кинески зид да би се одбранили од Хуна.

У западном појасу степа северно од Црног мора и Кавказа у 
делу пустиње која се простирала према северу од делте Дунава, 
па до подручја Дона и Волге, живели су Скити. О њима осим ар-
хеолошких сазнања податке имамо и из грчких извора. Скити су 
ратовали у савезништву са Међанима у Малој Азији, па су својим 
упадима наносили штету Персијском царству. Дарио I их је напао 
у источној Европи са огромном војском (512. године пре н. е), али 
Скити су, примењујући тактику спаљене земље, уништили њи-
хову снагу, па се персијски освајачки поход завршио неуспехом.

Препоручена литература на мађарском језику: G. Girshman: Az 
ókori Irán – Médek, perzsák, párthusok

Нововавилонско царство је користилo методе асирских владара. Након кратког процвата Персијанци су их 
уништили.

Персијанци, индоевропски коњанички народ ујединио је цео Средњи исток.
Снагу Персијске царевине јачало је то што су се ослањали на локални владајући слој, на практичну унутрашњу 

организацију и јачање привредних веза међу покрајинама.

9. Индија, Кина
ИНДИЈА обухвата огромну територију – величине континента
којa се простире између Сулејманских планина Хималаја, 
планинe Аракан и Индијског океана. Ова огромна површина није 
ни географски јединствена. Ту се налазе пустиње (пустиња Тар), 
а испред Хималаја територија са највећом количином падавина 
на свету где је површина покривена густим прашумама. Пошто 
падавина има једном годишње, наводњавање је овде у долинама
великих река Инда и Ганга играло значајну улогу. Индијски 
подконтинент било је прилично изолован. Народи овог подручја 
су са својим окружењем везе могли успоставити, углавном, према 
западу, пошто су према северу и истоку планине ограничавале 
саобраћај, а тиме отежавале и размену културних добара.

ЦИВИЛИЗАЦИЈА У ДОЛИНИ ИНДА Прва култура, о којој због 
штурог броја података мало знамо, створена је у Индији у долини 
реке Инда. Почетком 3. миленијума пре н. е. током реке развила 
се градска култура која је свој процват доживела на преласку 
између 3. и 2. миленијума. Њени оснивачи, највероватније, 
били су Дравиди, тамнопути прастановници Индије. Основа 
њихове привреде била је земљорадња са наводњавањем, а оруђа 
су им била израђена, углавном, од бронзе. Од градова грађених 
од камена и цигли истицали су се Мохенџодаро и Харапа. Улице 
градова укрштале су се под правим углом, у кућама је постојао 
водовод и канализација.

? Који посао обавља Скит на слици? Због чега 
је лук био најважније оружје номада?

? Анализирај географски положај Индије 
(клима, обрадиве површине, изолованост). Код 
Индије обрати пажњу на сразмеру (упореди ње-
ну територију са пространством Месопотамије). 
У каквој је вези била Индија са подручјем 
Блиског истока?

Скитски ратник, са луком, својим главним оружјем

Индија
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АРИЈСКА ОСВАЈАЊА Развијена култура у долини Инда униш-
тена је при крају XVIII века пре н. е. Око 1500. године пре н. е.
су из правца Иранског басена надирала ратоборна племена 
Аријаца. Њихово мешање са прастановницима Дравидима 
текло је дуго. 

� Раније се претпостављало да су Аријци уништили културу у долини 
Инда. Археолошка открића, међутим, нису потврдила ову теорију. Данас 
истраживачи сматрају да су народи постепено напустили градове у доли-
ни реке у периоду од 1700. до 1 500. године пре н. е. Нису тачно утврђе-
ни разлози зашто су се становници градова одселили. Међу разлозима 
се спомињу узастопне епидемије и промене природне средине (нарочито 
пропадање шума, монсуни, ширење пустиње). Становништво се пресели-
ло у долину Ганга, односно, на територије јужног дела Индијског полуос-
трва. Овде су изградили нове градове. На овим територијама је дошло до 
мешања староседелаца и Аријаца, док је аријско становништво продира-
ло полако према југу.

СПЕЦИФИЧНО ДРУШТВО Заједнички живот освајача и освоје-
них створило је специфично друштво. На основу улоге у друштву 
становништво се раслојило на четири главне групе, касте – (ва-
рна реч означава боју коже): брамини (наследно свештенство и уче-
ни слој), кшатрије (ратничка класа и краљеви ), ваишије (део сло-
бодног становништва, сељаци, трговци и занатлије, обављали су 
јавне радове и располагали својином) и шудре, потчињено станов-
ништво, по свој прилици није било аријског порекла, они су слуге. 
Овај систем, у који су се уклапали и потчињени народи, у почетку 
је карактерисао друштво Аријаца. Издвојила се једна пета група, 
они који су „обележени“ на верској основи, а звали су их недо-
дирљивим (паријани), они нису могли бити ни слуге. Били су из ре-
дова прастановништва, који су учинили неопростиве верске престу-
пе, односно, обављали нечиста занимања (на пример, занати који 
узрокују гашење живота, као што су месари, кожари итд.). Током 
неколико векова (отприлике око I века) овај систем је постао за-
творен и крут. Људи су од рођења дељени на касте из којих током 
свог живота нису могли прелазити. Разлози су били делом рели-
гијског карактера, делом друштвеног.

� Европљани варне називају кастама, а варна систем кастинским 
системом. Реч каста је португалског порекла (casta – чисто). Сам назив 
указује на чињеницу када су се (при крају средњег века) Португалци упо-
знали са индијским друштвом, варне су биле чисте (непроменљивe, оштро 
изоловане) друштвене групе којима су припадали људи независно од 
имовине и од начина живота.

ЦАРСТВА НА ПОДРУЧЈУ ИНДИЈЕ Природно стање Индије 
карактерисала је разједињеност, јер се није могла одржати једин-
ствена територија са различитим географским специфичностима 
на којима су становали многобројни народи. Поједини способни 
владари мањих држава су, међутим, привремено проширили своју 
власт на велики део Индије. Мауријско царство је у III веку пре н. 
е. доживело свој процват за време краља Ашоке (268–232. годи-
не пре н. е) који је ујединио велики део Индије. Центар царства 
био је у долини Ганга (главни град Паталипутра).
 Покрајине које су се простирале на територији северно од пла-
нинског венца Виндхуја у IV веку пре н. е. током скоро два века 
обједињавало је царство Гупта које је највеће територије заузи-
мало за време владавине Чандра Гупте II (380–410).

? У градовима долине Инда није нађена 
огромна централна палата, већ много мањих 
палата. Какве закључке можеш извући из ове 
чињенице?

? На које до сада упознате народе те под се-
ћа ју Аријци?

Расељавање индоевропских народа. Прадомови-
на индоевропских народа је (раније их је наука 
називала индогерманским народима, Аријцима) 
претпоставља се негде северно од Црног мора 
где је на почетку II миленијума пре н. е. започе-
ло њихово раздвајање. Брзо су освојили простор, 
захваљујући познавању и употреби гвожђа и уз-
гоју коња. Један део је кренуло на запад (Келти, 
Германи), други на југ (Латини, грчка племена, 
Хетите, Филистејци), а неки на исток (Међани, 

Персијанци, Аријци)

? Потражи на карти индоевропске народе које 
већ познајемо. Потражи међусобну зависност 
између историјских догађаја и кретања ових 
народа.

Главни стуб из палате краља Ашоке. Ову фигуру 
је модерна Индија изабрала за свој грб 
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� Свака привредна грана доживела је процват. Памук, основна сиро-
вина текстилне робе, одавде је кренуо на свој освајачки пут. Занатлијска 
производња, првенствено ткачка, производила је за извоз. Као против-
вредност, значајна количина злата сливала се у Индију преко морских 
и копнених путева (Пут свиле). Продирући са севера, Црни Хуни су у VI 
веку збрисали царство Гупта, које никада више није обновљено.

ИНДИЈСКЕ РЕЛИГИЈЕ У старом веку су у Индији настале две 
значајне вере. Браманизам је свет приказивао као непромен љив 
систем у којем свако биће постоји према вечним законима и те 
законе не сме прекорачити. У складу са овим браманизам је при-
знао право постојања система касти и подразумевао га као део 
светског система. Могућности за промене допуштене су само 
након смрти јер, по њиховом веровању, душа се поновно рађа 
у другом облику.

Облик поновног рађања зависио је од квалитета земаљског 
живота од тога колико је неко живео према правилима своје кас-
те. Тако се у следећем животу човек могао родити у вишој или 
нижој касти или живети у облику неке животиње. Учење о реин-
карнацији било је карактеристично за све индијске религије.
Њихова три главна Бога: Брахмн, (створитељ), Вишну (одржи-
тељ) и Шива (уништитељ) изражавали су кружни ток, вечно 
понављање.
 Против браманизма устали су проповедници од којих је најзна-
чајнији био Буда у VI веку пре н. е. Он није подржавао систем 
касти, али се није ни борио против њега. Суштина његових учења 
било је одрицање од жеља. Живот је патња коју проузрокују наше 

Једна од многобројних скулптура Буде. Велики оснивач религије приказиван 
је у неколико положаја где су истицана његова различита својства 

? Упореди нашу слику са Мануовим законима. 
У којој мери је утицало освајања Аријаца на ову 
поделу? У некој мери је табела збуњујућа. За 
коју категорију се не може једногласно одредити 
којој касти припада?

„Брама је од делова сопственог тела створио 
поједине касте. Из главе брамине, из руке кшат-
рије, из бедра ваишије из ноге шудре. У интересу 
одржавања светског поретка за оне које је ство-
рио из главе, руке, бедара и ноге, створио је по-
себна звања.
 Проучавање Веда [света књига], приношење 
жртве за себе и друге, примање добротворних 
прилога и њихову поделу доделио је брамини-
ма.
 За заштиту подређених поделу добротворних 
прилога, проучавање Веда и умереност у ужи-
вању одредио је кшатрије.
 Задатак ваишија: напасање стада, доброчин-
ство, приношење жртви, проучавање Веда, трго-
вина и позајмљивање новца.
 Господ је за шудре прописао само једну оба-
везу: да опслужују остале касте.
 Пошто брамини потичу од најплеменитијег 
дела тела Брамина и пошто су у смислу пошто-
вања и знања први, праведно је да су они госпо-
дари друштва.“
Мануови закони 

? До каквих закључака можеш доћи о струк-
тури друштва на основу текста по којем су људи 
створени из разних делова Браминовог тела?
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Поједностављена слика кастинског система 
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жеље. Зато, уколико угасимо своје жеље, ослободићемо се својих 
патњи. Према Буди ово није лак задатак, јер када долази до реин-
карнације, на све новијим и новијим станицама се треба суздр-
жавати и мучити себе да бисмо победили своје жеље. Овако мо-
жемо доспети до жељно очекиваног срећног уништења и стићи 
у стање нирване.

КИНА је велика низија на источном делу Азије, окружена ог-
ромним планинским венцима. Планине су тешко проходне. 
Кина је изолованија и од Индије. Преко њених планина и пус-
тиња могли су продрети само каравани, спремни на свака иску-
шења (Пут свиле). Низија, коју напајају две велике реке Хоанг-
хо (Жута река) и Јангцекјанг (Плава река), веома је погодна за 
земљорадњу. На овим наводњаваним теренима богат род доно-
сио је пиринач, главна житарица тог поднебља.

ПРВЕ ДРЖАВЕ Кина је била настањено подручје још од праис-
торије. Почев од хомоеректуса овде је непрекидно живео човек. 
Из неолитских култура средином 3. миленијума пре н. е. фор-
мирале су се прве државе дуж Жуте реке. 

� У периоду од XVI–XI века пре н. е. (доба Шанга) у краљевинама дуж 
Жуте реке краљеви су били неограничени владари. У њиховим рукама 
се налазила световна и верска власт. Развијала се привреда, а поред ка-
мена употребљавала се бронза.
 Краљеве Шанга победила су суседна племена, па је почело ново доба 
Чоу (XI–III век пре н. е). Територија њихових царстава је значајно расла, 
продрли су и у област Плаве реке. Привреда се даље развијала, појави-
ло се и гвожђе. Хуни, коњанички народи који су живели на степама се-
верно од Кине, разорили су државу која се распала на мање делове, које 
су ратовале међусобно.

 У краљевинама Жуте реке већ су познавали израду белог пор-
целана, а и почеци гајења свилене бубе спадају у овај период. 
Порцелан и свила остали су важни извозни артикли Кине то-
ком целе историје. Крајњи циљ каравана били су, првенствено, 
Индија и Месопотамија.
 Још веома рано (у доба Шанга) развило се кинеско сликовно 
писмо, можда као запис пророчанстава које су пророци предска-

? У чему се у основи разликују индијске рели-
гије од осталих култова Блиског истока?

Кина у старом веку

? Какав развојни правац можемо претпостави-
ти на основу природних чинилаца? Упореди везе 
Индије и Кине са спољним светом. Упиши поред 
стрелица име робе с којом се трговало.

 Кост за прорицање из доба Шанг. Сликовни зна-
ци који су урезани на површини кости предста-

вљају најстарији споменик кинеског писма

? О ком степену развоја писма сведочи слика? 
Кинеско писмо се у основи ни касније није много 
мењало. Који су разлози за то?
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зивали костима за гатање. Временом се сликовно писмо појед-
ноставило, али због карактеристике језика знаковни систем остао 
је на писању речи. Кинески језик се, заправо, састоји од једно-
сложних речи, па је тако веома значајну улогу имало наглаша-
вање – интонација.

ЈЕДИНСТВЕНО ЦАРСТВО Државу која се распала у III веку 
пре н. е. због спољних напада и унутрашњих борби, реорганизо-
вали су владари династије Чин. Први цар Чин Ши Хуанг Ти (221–
210. пре н.е), ојачао је централну власт, донео строге законе и тиме 
остварио унутрашњи ред. За одбрану од спољних напада ојачао је 
војску. Започео је велики подухват: дуж северне границе поди-
гао је зид ојачан стражарским торњевима и кулама. 

� Више хиљада километара дугачак зид зауставио је упаде Хуна. Ог-
ромни одбрамбени систем градило је на хиљаде заробљеника и сло-
бодних људи нижег ранга. О царевој моћи сведочи и недавно откривена 
гробница. Пепео владара је чувала једна цела армија војника, израђена 
од глине. Претпоставља се као замена на некадашње жртве. Око осам 
хиљада пешака, коњаника и војника на борним колима под пуном опре-
мом стајало је спремно за борбу. Налаз пружа богат изворни материјал 
како за културну историју тако и за војну историју.

„ Селили су се, следећи реке и пашњаке, немају 
своје градове нити стална места становања нису 
се бавили земљорадњом, ипак свако од њих има 
своју земљу. Немају писмо, речима склапају спо-
разуме. Кад већ може да јаше на овци, дечак гађа 
са својом стрелом птице и пацове. Кад одрас-
те, онда убија лисице и зечеве и справља храну 
од њих. Мушкарци могу савити лук. Јашу потпу-
но обучени у оклопу. Обичај им је да у миру на-
пасају стоку и лове, а у ратно време вежбају за 
ратовање, пошто им је ратоборност основна ка-
рактеристика. Оружје за даљину им је лук и стре-
ла, а оружје за блиску борбу је сабља и копље. 
Када им погодује ратна срећа, напредују, а ако 
не, онда се повлаче. Не стиде се бежања, одла-
зе тамо где им је срећа наклоњенија. “
Кинески извор о Хиунгима. Многи су тај народ 
поистоветили са Хунима.

? Шта карактерише начин живљења Хиунг-
нуе? Упореди текст са описом Скита који је 
писао Херодот. Потражи сличности.

Најпознатије дело кинеске цивилизације, Велики 
Кинески зид, створен за одбрану од номада

? Следи ток Великог зида на карти у уџбе нику. 
Који слој кинеског друштва је могао бити 
ангажован при изградњи кинеског зида? Пре 
давања одговора присети се ко су били 
градитељи месопотамских зикура, египатских 
пирамида или јерусалимског храма.

У гробници су пронађени глинени војници који су 
чували гроб Чин Ши Хуанг-тија. Чудновата војска 

састоји се од више хиљада војника.

? Ови глинени војници представљају замену 
за жртву прастаре церемоније. Потражи пример 
за овакве церемоније. 
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ХАН ЕПОХА (210. пре н.е. – 220. године) До пада динас-
тије Чин довели су устанци и побуне, настале због преоштрих 
закона. Вођа побуњеника, први човек нове династије, своју од-
лучујућу победу извојевао је код реке Хан, по којој је овај пе-
риод добио име. 

Цареви династије Хан ојачали су централну власт, у првој 
половини њихове владавине Кина је доживела свој процват.
Ширењем наводњавања и применом плуга дошло је до значајног 
развоја земљорадње. Коришћењем топљеног гвожђа занатство 
је доживело успон. Настали су велики градови као нпр. царства 
Чанган. На Путу свиле оживела је трговина. У замену за кинес-
ку свилу и порцулан у земљу су доносили индијско стакло, но-
мадске коње и камиле, као и робове. 

Ојачану моћ царства династије Хан цареви су користили за 
освајања. Контролисали су важне караванске путеве на све већим 
удаљеностима (све до Таримског басена), покорили су Кореју и 
подручје око Црвене реке.

� Ратови и унутрашње борбе, као и неефикасне царске реформе, нај-
чешће су оптерећивале сељаке и отежавале им живот. Због насталих 
проб лема подизани су велики сељачки устанци. У устанку црвених обр-
ва (да би се боље разпознавали, устаници су обојили своје обрве у цр-
вено) цар је изгубио живот 21. године.н. е. Сељачки покрет се претворио 
у грађански рат у којем је уништено 80% становништва Кинеске низије. 
 Након кратког мира проблеми су поново изазвали сељачки устанак. 
Покрет побуњеника жутих турбана (тако су их звали због ношења жутих 
турбана) у 184. години н. е. био је још крвавији. И после овог покрета сле-
диле су борбе за власт. Централна власт је ослабила и Кина се распала 
на више делова. Овакво стање је вековима постојало. 

КИНЕСКЕ РЕЛИГИЈЕ Кинески верски систем, који је поштовао 
душе предака и многе духове, изграђен је у доба династије Чоу. 
По веровању небески и земаљски свет се подудара. Као што је на 
небу најсветлија звезда Северњача, тако је на земљи најсветлији 
цар. Цар, господар небеског царства, и сам је био бог. Уједно 
био је и врховни свештеник чији службеници су управљали цере-
монијом. Свет се кретао према вечитом закону по Таоу, а над њим 
је бдила посебна царска служба – „служба за церемоније“
 У VI веку пре н. е. настала су два посебна верска система. Кон-
фучије је проповедао поштовање традиције, служење заједници и 
држави. Други правац везује се за име Лаоцеа који се окренуо ка 
„срећној прошлости“, одбацивши сваку промену. Његово учење 
сабрано је у књизи Tао те кинг (Књига пута и врлине), према којој 
је то учење добило име таоизам. 

Препоручена литература на мађарском језику: Philip Rawson: 
Az indiai civilizáció; Patrick Fitzerald: Az ősi Kína; Polonyi Péter: 
Kína története 

У изолованој Индији у 3–2. миленијуму пре н. е. формирало се царство источњачког типа.
Аријци су освојили Индију и увели круту поделу становништва. Браманизам је оправдавао систем касти, док је бу-

дизам начин постизања среће препуштао искључиво појединцу. 
Изоловани свет Кине имао је самостални развојни пут. Источњачки систем овде је створио трајно државно је-

динство и донео многобројне техничке реформе.

„У шестом месецу једемо грожђе, шљиве,
у седмом месецу кувамо пасуљ, слез,
осмог месеца беремо урме
десетог месеца је жетва пиринча,
пролеће је одмор вина,
извор дугог живота и снаге,
у седмом месецу гостимо се дињом,
у осмом месецу сечемо тикву јургету,
девети месец је трљање конопље,
нека се гомила врба, бобице и салата,
гозба орача и сејача.

Девети месец: пунимо амбар,
у десетом месецу возимо житарице,
просо и споро и брзо растуће семе,
кудељу, жито, пасуљ, што нам је рука пожела
орачи-сејачи
већ смо унели све што је расло,
нека почну кућни радови
за траву одлазимо многим малим стазама,
ноћу плетемо много малих ужади,
крпимо кућни кров,
и опет је стигло време сетве.“
Детаљ тзв. календарске песме из кинеске збир-
ке песама Књига песама

? Одреди на основу песме које су биле важ-
није биљке.

? Какве се сличности и разлике могу запазити 
у развоју Кине и Блиског истока?

„Нека држава буде мала, а народа мало. И нека 
буде тако да иако би било много алата и зана-
та нека се не користе. Нека буде тако да живот 
народа не оде далеко. И када би и било бродо-
ва и кочија нека се нико не попне на њих. И када 
би и било оклопа и оружја нико да их не корис-
ти. Нека људи поново вежу чворове [уместо пи-
сања]. Нека им живот буде сладак, одела лепа, 
станови мирни, а навике да доносе срећу. И мада 
би се могло гледати преко у суседну државу и чуо 
би се лавеж паса и кукурикање петла, народ нека 
умре у старости, а да не иду тамо.“
Лао-Це: Тао те кинг

? Какав систем велича мудри Кинез насупрот 
де спотске и престроге царске политике?
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1.  Настанак људске расе је обавијен велом тајне и 
сеже неколико милиона година уназад. Који фак-
тори отежавају изучавање тог раздобља? Зашто има 
толико недоумица? Напредак по том питању може 
се постићи само сарадњом више научних дисци-
плина. Којих? Какав је њихов допринос заједнич-
ком истраживању? 

2. До настанка савременог човека развојни пут људске 
расе је прошао многе фазе и прошао кроз ћор-сока-
ке. Шта карактерише поједине фазе? Како су поје-
дини степени фаза утицали на развој веома разум-
ног човека (Homo sapiens sapiens)?

3. Праисторија се на основу материјала и израде оруђа 
и оружја може поделити на неколико раздобља. У 
чему је суштина промене? Одреди хронологију 
појединих периода.

4. Неолит највише карактерише глачано камено оруђе 
и оружје. Промене су, међутим, од тога много зна-
чајније. Како су се мењали човекови животни ус-
лови, односно његово поимање света?

5. Средином 4. миленијума пре н. е. на југу Месопота-
мије су се појавили Сумери, народ непознатог по-
рекла и за релативно кратко време створили чудес-
ну цивилизацију. На којој врсти привређивања се 
заснивала њихова култура? Како је фун к ционисало 
њихово друштво, односно њихови гра дови-
државе? Скицирај карактеристике њихо ве цивили-
зације која је извршила велики утицај у региону.

6. Култура Месопотамије, почев од Сумера до Пер-
сијанаца, иако су се смењивали многи народи, пока-
зује уједначену слику. Испричај политичку историју

 региона у последња три милиенијума пре н. е. Ис-
такни опште карактеристике.

7. У долини Нила, паралелно с месопотамском, та-
кође је настала велика цивилизација. Које компо-
ненте су им сличне, а које различите?

8. Поред моћних царстава настајале су и мање држав-
не формације које су показивале специфичност у 
развоју. Присетимо се историјата Хатија, Феникије 
и Палестине. Како су те државе и ти народи ути-
цали на развој опште људске кулуре?

9. У VI веку пре н. е. Персијанци, народ индоевроп-
ског порекла, ујединили су цео регион Блиског ис-
тока. Како је дошло до тога? Како су организовали 
своју државу, на који начин су владали тим огром-
ним пространствима?

10. Северно од великих земљорадничких цивилизација, 
у области степа, од средине 2. миленијума пре н. е., 
живели су народи који су се бавили сточарством. 
Шта карактерише начин живота и културу номад-
ских народа? Какву улогу су они одиграли у датом 
раздобљу на позорници светске историје?

11. Источно од центра се налазила изолована Индија 
и затворени свет Кине. У чему је сличност развоја 
тих цивилизација са развојем блискоисточних др-
жава? Које су карактеристике индијског друштва, 
а које кинеске привреде? Како су се смањивала 
раздобља државног јединства и расцепканости у 
те две државе које захватају скоро цео континент? 
Шта их је повезивало једну са другом, односно са 
центром? Како религије Индије и Кине одражавају 
друштвено уређење?

Праисторија и древни Исток
(Сумирање градива – питања и задаци)
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II Стара Грчка

Хелада, колевка Европе

Након упознавања Блиског истока и његовог развоја, 
учећи историју Грка први пут се срећеш са историјом 
нашег континента, дешавањима у Европи. Међутим, 
са прошлошћу Грка не везује нас само географски по-
ложај грчке земље. У Хелади је започео пут који је 
преко Римљана и раног средњег века водио до данаш-
ње европске цивилизације.
 Грчка култура је у више погледа била значајна по-
лазна тачка или важна станица развоја који се проте-
же до данас. Ту је први пут срушен источни деспотски 
систем управљања државом да на његовом месту није 
никла нова тиранија, већ једна држава која је имала 
другачије особине, која се звала полис. Полис је био 
град-држава у којој су слободни грађани били прав-
но једнаки и могли су учествовати у политици. Веза-
ни за свој град, били су спремни за њега чинити све, 
ако треба и умрети.
 Упознаћеш ново, за живот способније друштво чији 
су грађани били слободни, њихове привредне делат-
ности није одређивала држава, самостално су одлучи-
вали, па је њихов рад доносио и веће резултате. 
 У Хелади, коју су насељавали слободни грађани, 
свака грана уметности (књижевност, вајарство, архи-
тектура) оставила je трајна дела и одредила стил и 
смер за каснији развој. Грчке драме се и данас прика-
зују и привлаче нас исто као и дивне скулптуре. Ско-
ро не постоји наука која не потиче од Грка. Све ово 
није случајно, то су дела ума слободног човека.
 Начин размишљања Грка, покретачка снага њихо-
вих дела и борбе блиски су нам и боље их разумемо 
него далеки свет Истока. Сетимо се само олимпијада 
које су обновљене тек у новија времена и, мада су се 
одигравале другачије, у основама потичу из Грчке.
Данашњем човеку, међутим, Грци нису искључиво 
због уметности и због спорта блиски.
 Својом борбом на живот и смрт са Персијанцима 
Грци нам дају пример из патриотизма и родољубља. 
Њихова борба за демократију пример је и за човека 
који живи на почетку двадесет и првог века.

Споменик Атине висок 12 метара. Богиња Атина рођена без 
„учешћа“ жене у пуној ратној опреми, била је заштитник Ати-

не, једног од најзначајнијег грчког полиса.

 Током освајања Александра Великог грчка култу-
ра се проширила и на Блиски исток, тамошње резул-
тате утопила у своју културу, да би све те тековине 
пренела Риму. Без познавања грчке цивилизације не 
бисмо могли разумети ни појаве античког Рима, ни 
данашњице. 
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10. Почеци грчке историје

ГРЧКА ЗЕМЉА У старом веку Грчка се простирала на јуж-
ном делу Балканског полуострва, острвима Егејског мора и 
западном приобалном подручју Мале Азије. Клима тог под-
ручја топлија је од наше. Зима је блага и богата падавинама, лето 
је вруће и суво. Мање реке и потоци преко лета често пресуше. 
За земљорадњу са наводњавањем нема услова због велике раз-
уђености, а не постоје ни велике реке и долине које би биле по-
годне за наводњавање. Море и планински ланци деле територију 
на мање области. Грчка је земља са мноштвом острва, доли-
на и басена.

Хелада и њено становништво

� Планинска област је богата металима (гвожђе, бакар, злато) и каменом 
за градњу (мрамор), али нема плодне земље. Ораница погодних за про-
изводњу житарица има мало (Лакедемон, Тесалија), зато се по каменитим 
падинама брда простиру маслињаци и винова лоза (Атика). На сиромаш-
ним пашњацима напасају се козе и овце, пошто су првобитне шуме још 
у старом веку већином уништени. Из тих је разлога море, које нигде није 
удаљеније од дана хода играло јако важну улогу. На Егејском мору постоји 
мноштво острва, па је било лако пловити бродовима. Прве културе су се 
такође развиле на острвима.

КРИТСКА КУЛТУРА Острво велике површине које лежи на јуж-
ном делу грчког архипелага било је стална веза између Блис-
ког истока и Грка.

� Први становници острва за које знамо, који су били на нивоу нео-
литске културе, стигли су са истока. Становници бронзаног доба такође 
су стигли са Истока око 3000. пре н. е. (Наука још расправља о њиховом 
пореклу које може бити од Мале Азије, па све до Египта. Српска исто-
риографија сматра да су се спустили са севера, из области око Дунава.) 
Створили су многобројна насеља на северном делу Крита које је богато 
пристаништима (Кносос).

„Постоји неки Крит, ово је острво усред 
модрог мора
лепу богату обалу му запљускују таласи;
на њему деведесет градова у њима безброј 
људи.
Језик му је мешовит, свако другачије прича: тамо 
су Ахајци,
тамо су древни витези Крићани и Кидонци,
и три дорска племена, Пелазги сви богом дани. 
И велика тврђава Кнососа где је девет година био 
на власти Минос, поштовалац Зевса […]“
Хомеров опис Крита у Одисеји

? На основу до сада наученог покушај 
одредити одакле потиче извор. Које податке 
можеш искористити за одређивање временског 
периода?

? На основу карте установи две нај ка ра к те-
рис тичније природне погодности простора. Како 
су оне могле утицати на историјски развој?

„Краља Миноса је везивало чврсто пријатељство 
за Посејдона, бога мора. Међутим, једном се јако 
замерио свом заштитнику. Заправо, Посејдон му 
је на његову молбу поклонио једног морског бика. 
Минос, уместо да жртвује животињу богу као што 
је обећао, задржао га је за себе. Због прекршене 
речи Посејдон је казнио Миноса тако што му је 
жена родила људождера Минотаура, пола бика 
– пола човека. Краљ је уз помоћ чувеног гради-
теља Дедала изградио огромну палату за чудо-
виште Минотаура са подземним коморама и тај-
ним пролазима. Ово је био Лавиринт. Ко је једном 
ушао никад више није нашао излаз и постао је 
Минотауров плен. […]
 Минос је обавезао грчке краљеве да повреме-
но шаљу Минотауру седам младића и седам де-
војака (као жртве). Син атинског краља Тезеј мо-
лио је свога оца да и он оде са седам младића. 
Одлучио је да убије чудовиште. Краљ је веома 
тешко и невољно пристао и тужно се опростио од 
сина. Ко зна, хоће ли га још видети!? На брод који 
је носио младиће на острво Крит подигао је црно 
једро и замолио је Тезеја да ако му је пут био ус-
пешан, ако убије Минотаура, да при поврат ку ста-
ви бело једро. 
 Тезеј се јавио краљу и рекао му да се жели 
борити са Минотауром. Минос се није противио, 
знао је да Минотаура човек не може победити, 
али ако би ипак успео, Тезеј никада неће изаћи 
из Лавиринта.
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Око 2000. година пре н. е. формирали су градове–државе. На 
челу градова стајали су краљеви (у Кнососу је њихова титула 
била минос). Владари су градили огромне палате које су својим 
богатством и прелепим фрескама и стубовима истицале њихову 
моћ и величину. Испод рушевина откривени су остаци водовода, 
канализација и фонтана. Палатама су припадали и магацини и ра-
дионице, што доказује да краљеви нису само управљали државом 
и војском, већ су били господари и организатори привредног жи-
вота. Овде су складиштили вишкове и увезене сировине (бакар, 
калај). На основу налаза можемо претпоставити да је на Криту 
постојало друштвено уређење и привређивање слично оном које 
смо упознали на Истоку.

� Виши слој, који су чинили бродовласници и трговци живео је у палата-
ма и под краљевским вођством њихови бродови сачињавали су јаку крит-
ску флоту која је осигуравала њихову трговачку превласт на Средоземном 
мору (таласократија). Слободни људи нижег реда обрађивали су земљу и 
производили пшеницу, вино и уље за извоз. Овај је слој израђивао и за-
натске производе, висококвалитетну грнчарску и металну робу. Настало је 
писмо. Према пронађеним глиненим плочама разликовали су три врсте пи-
сама. Најстарије које је садржавало сликовне знаке називали су хијерогли-
фима, а касније знаке који су се састојали од линијских знакова називали 
су линеарно А писмо и линеарно Б писмо.
 Ову културу у процвату задесила је серија катастрофа. За науку је не-
познато какву су улогу у томе имале природне непогоде: избијање вулка-
на, земљотреси итд. Градови су порушени први пут око 1700. пре н. е. Убр-
зо су их поново изградили, али тада је већ цело острво потпало под управу 
Кнососа као архипелаг и неки делови копна.

Око 1400. пре н. е. ахајска племена, која су говорила грчки, на-
пала су и разорила Крит, осим Кнососа, где су сместили свој цен-

 Миносова кћерка Ариадна заволела је Тезеја 
и тајно му је дала једно вунено клупче. Када је 
Тезеј са својим друговима крочио у лавиринт, по-
чео је кроз кривудаве ходнике да одмотава клуп-
че. Убрзо је пронашао чудовиште и убио га уз 
помоћ богиње Атине. Тако је своје другове спа-
сао од смрти, а помоћу нити водиље нашао из-
лаз […]
 Тезеј је у повратку заборавио обећање које је 
дао оцу и није заменио једро. Када је отац угле-
дао брод са црним једром, мислио је да му је син 
погинуо и у очајању се са стене бацио у море.“
Грчка митологија. Крит је заузимао важно ме-
сто у предањима Грка. Димензије и велелеп-
ност кнососке палате постали су инспирација 
за грчку митологију.

Рестаурисани део и план дворца 
у Кнососу на Криту

? Упореди план дворца са фотографијом о рес-
таурисаном делу. Када прочиташ причу о Мино-
тауру, размисли о вези палате и настанка овог 
мита.

? Погледај каква је могла бити судбина 
градитеља Лавиринта Дедала. Зашто су богови 
казнили Тезеја заборавношћу? Какву историјску 
основу имају предања о Минотауру и Тезеју?
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тар власти. Прилагодили су грчком језику критско линеарно 
Б писмо које је мешавина слогова и гласова. Од критских писама 
ово писмо је успешно дешифровано 1953. године, пошто је писа-
но познатим језиком.
 Очуване глинене плоче садрже, првенствено, привредне белеш-
ке и веома су важни извори за тај период. Није прошло ни сто-
тину година, нова ахајска племена продрла су на Крит и потпуно 
уништила палату у Кнососу. Упркос овоме критска култура је за 
собом оставила неизбрисиве трагове у наслеђу грчке културе.

МИКЕНСКА КУЛТУРА (XVI–XIII ВЕК ПРЕ Н. Е) Почетком 2. 
миленијума пре н. е. Грци, који су говорили индоевропски је-
зик, стизали су у више таласа на јужни део Балканског полу-
острва. Прво су стигли Ахајци на Пелопонез, па Јонци у Атику. 
Мешајући се са народима који су до тада живели на овим терито-
ријама (које су звали Пелазгима), настао је грчки народ.

Освајачи, Ахајци су се населили и основали центре које су 
постепено ојачали. Даља ратна дејства и одбрана тих центара за-
хтевала су организацију, због чега је брзо настале прве државе. 
У економским и политичким центрима власт је постајала једин-
ственија, а тиме и делотворнија, порасла је производња. Сакупи-
ли су велико богатство, па су за осигурање имовине и власти над 
околним територијама изградили велика утврђења. Центри су 
били брањени јаким, дебелим зидовима. Овај период је добио 
име по најзначајнијем центру, Микени.

� За зидине, грађене од огромних блокова камена (нису имали везивни 
материјал), каснији грчки митови су говорили да су их само једнооки ди-
вови, киклопи, могли подићи, па су овакве типове утврђења називали ки-
клопским грађевинама.

 На челу држава стајали су краљеви који су уз помоћ врхов-
них заповедника војске, наоружаних бронзаним оружјем упра-
вљали државом, организовали одбрану и војне походе са циљем 
прибављања плена. Због тога су војни заповедници добијали 
посебан део од заједничке земље коју су у сеоским заједница-
ма обрађивали слободни људи нижег ранга. Број робова био 
је мали, углавном су били запослени у палатама. И занатлије су 
своје послове обављали у утврђењима где су се налазиле ради-
онице и магацини за сировине. Овај систем је копија у малом хра-
мовних газдинстава великих царевина Истока. Овде их називамо 
владарским домаћинством.

� О залихама, које су се чувале у утврђењима, правили су прецизне спис-
кове, користећи писмо које смо упознали у поглављу о Криту. Захваљујући 
разарањима, очувао се део глинених плоча са списковима. Ове привред-
не спискове, уклесане у мекане глинене плоче, које су се током разарања 
и пожара испекле, остале су као наследство које сада можемо читати.

СЈАЈ И ПАД МИКЕНЕ Микена и Пилос биле су државе са ма-
лим територијама. Услед непогодних природних услова било је 
мало земље која је била погодна за обраду. Оваква ситуација је не-
престано подстицала водеће слојеве на ратне походе ради при-
бављања земље и плена. Ахајци су ратовали и међусобно, међу-
тим, да би нападали и опљачкали туђа подручја, међусобно су 
склапали савезе.

? Коју улогу имају митови у реконструкцији 
прошлости? Потражи сличне догађаје као што 
је откривање Микене.

„Педесет служавки живи у високој палати,
нека златну житарицу меље ручним млином,
друге ткају, или окрећу вретено, седе
у реду као на виткој тополи мноштво лишћа
и на чврсто тканом платну миришу капље уља.“

? Положај робова добро дочарава одломак 
из Одисеје. Шта указује на то?

Агамемнонова посмртна маска. Открио ју је не-
мачки археолог – аматер Хенрих Шлиман, 1876. 
године који је грчку прошлост проучавао на ос-
нову Хомерових епова. Експонат, израђен од ко-
ваног злата, везује се за краља Микене главног 
војсковођу грчке војске која је опседала Троју. 
Иако се зна да потиче из ранијег периода, из 
XVI века пре н. е, али је и даље сви зову ста-

рим именом.

? Због чега је наука лавља врата назвала 
киклопским гра ђевинарством? Потражи 
слично саздане гра ђевине.

Лавља врата у Микени. На фотографији добро се 
виде огромни камени блокови слагани без мал-

тера 
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 Од многобројних подухвата истиче се Тројански рат. За овај до-
гађај, као и за друге важније догађаје, значајан извор пружа ми-
тологија.

� Јунаци грчке митологије живели су у микенско доба. Иако су текстови 
настали касније, за науку су пружили веома важне податке о овој епохи. (О 
ахајском освајању Крита већ је било речи.)
 Истакнуту улогу имају два значајна спева који се везују за Хомерово име: 
Илијада и Одисеја говоре о Тројанском рату и о авантурама грчких војни-
ка приликом повратка кућама. Користећи ове спевове као путоказ Немац 
Хајнрих Шлиман, архолог-аматер пронашао је рушевине Троје у другој по-
ловини XIX века. Следећи Хомерове стихове стигао је до рушевина Мике-
не, где је открио и чувено благо.

Међусобнне борбе исцрпле су државе микенске епохе и у XIII 
веку пре н. е. уништени су њихови центри. Пропаст су изазвали 
Дорци, племе грчког порекла. О територијалним освајањима До-
раца у историографији постоје два објашњења: прво је да су се 
населили (сеоба Дораца), а друго да су већ раније живели на пе-
риферним територијама центра. Суштина је у томе да су Дорци 
разорили дворце, збрисали микенско државно уређење и на руше-
винама микенске културе могао је да почне чудесан развој класи-
чне Грчке.

Препоручена литература на мађарском језику: Peter Warren: Égei 
civilizációk

Реконструкција престоне дворане палате у Пилосу

„ Бог мора позвао је на свадбу своје ћерке све бо-
гове, изузев богиње раздора која се због освете 
одлучила да направи раздор међу гостима.
 Тако се и догодило. Када су богови сели за 
сто, богиња раздора је бацила златну јабуку међу 
богиње на којој је писало: »Најлепшој.« Оне су 
се одмах посвађале око тога чија ће да буде ја-
бука. Три богиње су се надметале међусобно: 
Хера, супруга врховног бога Зевса, богиња муд-
рости Атина и Афродита, богиња лепоте. На крају 
су се обратиле сину тројанског краља Парису да 
он одлучи чија да буде јабука.
 Парису је Хера обећала власт, Атина мудрост, 
а Афродита најлепшу жену на свету за супругу 
ако њој буде досудио јабуку. Парис је јабуку дао 
Афродити. Хера се због тога наљутила на Пари-
са и одлучила је да уништи Троју.
 Најлепша жена света, лепа Јелена била је 
супруга спартанског краља. Верујући у обећање 
које му је дала богиња, Парис је посетио спартан-
ског краља који га је примио веома гостољубиво. 
Међутим, Парис је ружно искористио гостоприм-
ство и украо Јелену. Парисово дело је изазвало 
велико огорчење међу Грцима. Грчки краљеви су 
са својим војскама кренули против Троје.“
Митско објашњење Тројанског рата

? Опиши палату са становишта грађевинарства. На који начин су премостили велике просторе и како су украшавали 
грађевине?

? Какву вредност има горњи ци тат као 
извор?
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На грчком подручју нису постојали географски услови за стварање државе са значајном пољопривредом.
На овом подручју прво се на Криту створила развијена цивилизација источног типа која је имала јак утицај на гр-

чку културу у развоју.
Микенска култура је имала обележја источњачке културе,, али можемо запазити више елемената који се разли-

кују (друштвена подељеност, приватно власништво).

11. Настанак полиса

ПРЕЛАЗНО РАЗДОБЉЕ (XII–VIII ВЕК ПРЕ Н. Е) Микенски 
центри су уништени, нестале су државе које су међусобно по-
везивале људе, организовале њихов рад. Владарска домаћин-
ства и утврђења су пропала. Наравно, опао је и квалитет про-
изводње, радионице су пропале, а ни преостале нису снабдеване 
сировинама, јер је нестала и војна снага која би све ово обезбеди-
ла. Пропаст је, међутим, носила у себи клицу развоја, јер је нес-
тала дотадашња организација власти, што је омогућило форми-
рање новог система. 
 Људи који су остали без својих господара били су приморани 
да сами организују производњу да би опстали. Тако су земљо-
радници сами почели да се баве производњом и обрађивану 
земљу сматрали су својим власништвом. За решавање наста-
лих проблема створили су мале заједнице, но ове су се разлико-
вале од претходних. Док су раније, као чланови заједнице, од те 
заједнице добијали земљу, сада је било супротно: они су поста-
ли пуноправни чланови заједнице располагали су земљом.
 Промена је била значајна како у економском тако и у друштве-
ном смислу. Ранија привреда источњачког типа није подстицала 
произвођаче, пошто је вишак одузиман, па роба није стизала на 
пијацу, јер је размена текла унутар великих економских систе-
ма. У новом систему произвођачима је било у интересу да што 
више произведу, јер је производ био њихов и вишкове су могли 
продати на пијаци.

� Током досадашњег изучавања историје више пута смо видели распад 
држава источњачког типа и њихову обнову. Да би се то изменило, у Грчкој 
је било потребно истовремено учешће више повољних чинилаца. На ис-
току дорско напредовање које је уништило микенску државу. У ствари, ово 
ни издалека није било довољно за корените промене – јер када су раније 
неке друге источне државе, нпр. Египат, разорили спољни непријатељи, по-
сле се увек обновио стари поредак. Овде је са аспекта наступајућих измена 
био повољан географски положај: рељеф је у овом случају условио поли-
тичку расцепканост, онемогућио стварање јединствене државе, базира-
не на заједничком раду. Нове заједнице су лакше и јефтиније могле набав-
љати гвожђе, основну сировину. Тако није требало да се формира систем 
резервног снабдевања сировинама, као што је то био случај са бронзом у 
Микени. У политичком погледу за Грке је дошло до низа повољних окол-
ности. У овом периоду Асирци су заузели феничанске трговачке градове и 
преузели власт над трговином на Средоземљу.

Нова економска и друштвена организација створила је 
државе новог типа: полис, град-државу. Чланови полиса 

У дом донеси прво жену и 
вола за орање,
не супругу, већ жену, робињу која зна да тера 
вола,
и нека сваки твој алат буде у приправности
код куће,
да не тражиш ти од другог и ако ти не да, да не 
оскудеваш због недостатка“

„…врло често такмичења ради и ленчуге прио-
ну на посао: 
видевши да други настоје да сеју, да своју кућу 
држе у реду 
и он се зажели рада и 
и баш због тога се и обогати. Такмичи се сусед 
са суседом
и успева онај ко се труди: тако Ерис тако чини 
добро народу.
Па је љубоморан тесар на тесара, лончар на лон-
чара,
просјак на просјака, певач на певача.“

? У којој мери Хесиодова песма (VII век пре 
н. е) потврђује то што си учио о грчком 
друштву? Пронађите ко је Ерис.

? Како се обрађивало гвожђе? Какве алате 
видиш на слици? Упореди оруђа са слике са 
занатлијским алатима нашег доба.

На слици са вазе из VI века пре н.е. види се об-
рада гвожђа. Без гвожђа се није могао развити 

нови начин живота старих Грка.
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располагали су парцелама, земљом што им је гарантовало 
грађанска права, па су тако могли добити и део заједничке 
земље. Полис се састојао од два дела: територије града и тери-
торије његове непосредне околине која је била у рукама грађа-
на државе. Упркос томе што су њихове територије биле мале, 
многобројни градови су били потпуно самостални са сопстве-
ним законима, самосталном војском и самосталном привредом.
 У почетку су краљеви управљали полисима. У више полиса они 
су формално до краја остали на челу, али је њихова власт била 
веома ограничена. Касније у већини градских држава члано-
ви аристократије (еупатриди рођени од племенитих очева), који 
су имали веће поседе, укинули су краљевство. Систем који је 
заменио систем владавине једне особе, у којем је државна власт 
била у рукама земљопоседника, а заједницом су управљали њихо-
ви представници, називамо аристократском републиком. Већи 
део слободног грађанства су сачињавале занатлије и сељаци, 
на грчком – демос (народ).

ГРЧКА КОЛОНИЗАЦИЈА (VIII–VII ВЕК ПРЕ Н. Е) У ојача-
ним грчким градовима-државама (Атина на Атици, Коринт на Пе-
лопонезу, Милет у Јонији) раст броја становништва није следио 
развој привреде. Земља у полису све је мање могла прехрањи-
вати цео народ, дошло је до пренасељености. Поред тога, ари-
стократски земљопоседници су штитили своје интересе јер су 
само повећањем поседа могли повећавати приходе. Користили 
су своје богатство и политичке утицаје да приграбе земљу од ве-
ликог броја сељака. Бивши власници су тако постали беземља-
ши, изгубивши услове за живот, радили су као слуге. Оне који 
су упали у дугове, чекало је језиво дужничко ропство. Земљо-
радници који су изгубили своју земљу, напуштали су градове и 
кренули у потрагу за новом домовином.

� Породице и групе кренуле су преко мора са граничних подручја Хе-
ладе, све даље и даље где би нашли пристаништа и обрадиву земљу и 
тамо основали нове градове. Млади су се у великом броју одлучивали на 
исељење без обзира на класну припадност. Понекад је народ целе једне 
области кренуо у “нову домовину“. У полисима који су се интензивно раз-
вијали (нпр. у Атини), било је могућности за опстанак, па је селидба одав-
де била веома слабог интензитета.
 Овај процес је добио име грчка колонизација. Колонизација се кретала 
у три главна правца. Североисток: Дарданеле, Мраморно море, Босфор 
и Црно море. Запад: јужна Италија и Сицилија. Југ: Африка. Тако су ство-
рени значајни градови на приобалном подручју Понта – Црног мора (Тана-
ис, Трапезунт). У Африци град Кирена је био од великог значаја, у јужној 
Италији Тарент, на Сицилији Сиракуза. Колонизатори су стигли далеко на 
Запад нпр. у Масалију (данашњи Марсељ). Према културном Истоку је ко-
лонизација била од мањег интензитета, јер тамо није било слободних под-
ручја.
 Исељени земљорадници су, наравно, прво створили заједнице 
које су се бавиле пољопривредом. Ускоро је важну улогу у њихо-
вом животу имала и трговина. Трговали су са својим матичним 
градом и околним народима које су, без обзира на ниво развије-
ности, због неразумевања грчког језика, називали варварима.
 Колоније су биле самостални полиси, али су са својим матич-
ним градовима одржавале привредне везе. На плодном земљишту 
производили су житарице и продавали их у Хелади, а оданде 
су доносили занатлијске производе (текстил, керамику, алате, 
оружје), готове пољопривредне производе (уље, вино) за своју 
употребу или за трговину. Ове производе набављали су за дру-

„…[Тезеј] замисливши велико и дивно дело уједи-
ни све житеље Атике у једно градско средиште 
и учини један народ од оних који су били дота-
да расејани и тешко их је било сазвати да већају 
о општем добру, а каткад су се чак свађали и 
ратовали међусобно. Обилазећи их и убедивши 
општине и родове при чему је прост и сиромашан 
свет брзо прихватио његов позив, а моћницима је 
понудио устав без краља и демократију у којој ће 
он бити само вођа у рату и чувар закона, док ће 
у свему другом сви имати једнака права. Једне, 
значи, тако увери, а друге који су се бојали ње-
гове већ велике власти и његове одважности ра-
дије су попустили наговарању него на силу.“
 Настанак полиса, при прелазу из краљевства у 
аристократску републику, догодио се и у Ати-
ни. О овоме извештава Плутарх (I век н.е) у 
свом делу под називом «Паралелне биографије» 
у коме приказује живот великана старог века. 
Овде се можемо упознати са Тезејевом делат-
ношћу.

? О ком процесу извештава Плутарх? Какав 
се систем формирао у Атини? Шта је у извору 
елемент предања?

? Проучите које територије карта тачно 
приказује. Чиме се могу објаснити ова 
знања?

Карта света грчког географа-научника 
Хекатеја (VI века пре н. е)
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ге сировине (метале, крзно, житарице) или робове које су про-
давани у Хелади, тако је текла трговина у круг.

Интензитет колонизације је ослабио у VI веку пре н. е, по-
том је и прекинут, а проузроковали су је унутрашњи и спољни-
чиниоци. Нестала је пренасељеност, развој привреде омогућио 
је увоз житарица, па су полиси ојачали и могли су издржавати 
своје становништво. Могућности колонизације су се сузиле. На 
путу су им се испречили на истоку Персијанци, на западу Карта-
гињани и Етрурци, а потом и Римљани.

УТИЦАЈИ КОЛОНИЗАЦИЈЕ Јефтине житарице, које су стиза-
ле преко мора, покренуле су развој грчке земљорадње. Нису били 
приморани гајити житарице на неквалитетном земљишту, могли 
су се преоријентисати на много уноснију и климатским услови-
ма погоднију производњу вина, маслине и поврћа.
 Промене су утицале и на друштво. Смањио се привредни зна-
чај аристократије која је контролисала производњу житарица. 
Значајно је порасло тржиште занатских производа, па је због тога 
све више растао број и значај занатлија у полисима. Развија-
ла се привреда, а највише прерада метала (лемљење), у чему 
су Грци већ тада превазишли Исток. Пољопривредне и привред-
не производе транспортовали су трговци – бродовласници чији 
је број и утицај нагло порастао. Многе аристократе су и саме 
прешле на ову делатност која им се све више исплатила.

Главни правци грчке колонизације

? Уз помоћ историјског атласа истражи зашто су из колонизације изостављени други простори – повољни за живљење 
(природни и политички разлози). Зашто Грци нису продрли дубље на копну?

„Фараон Псаметик са најсигурнијег места добио 
је предсказање да ће се осветити непријатељу 
онда када се са мора појаве гвоздени људи. Ус-
коро је потреба нанела једну групу јонских и кар-
ских мушкараца која је трагала за пленом да се 
искрцају у Египту. Када су се ови у металним на-
оружањима искрцали на обали, неки Египћанин 
који се сакрио у мочвари, јавио је да су са мора 
дошли гвоздени људи и уништавају равницу. Пса-
метик је у овоме видео остварење предсказања, 
срдачно је примио Јоне и Карејце, па их је вели-
ким обећањима наговорио да му се прикључе. Уз 
овакву помоћ победио је остале краљеве […]
 Од када су се настанили у Египту, Грци су са 
њима одржавали стални контакт. Они су били 
први странци који су се населили у Египту.
 Краљ Амас волео је Грке, то је и показао, из-
међу осталог, и тиме што је онима који су за ме-
сто становања одабрали Египат дао град Нау-
кратис. Онима пак, који нису хтели тамо да се 
настане, већ су само пловили у овом правцу, 
обезбедио је место да поставе олтар за богове и 
оснују храмове. Највећи, најчувенији и најпосеће-
нији храм звао се Хеленион.“
Херодот
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� Наравно, и бродоградња се усавршила. Традиционалне бродове са пе-
десет весала заменили су бродовима у којима су на клупама у редовима 
једни изнад других седели веслачи: у два, а после у три реда. Направље-
ни су шири теретни бродови, опремљени само једрима.

Развој трговине довео је до појаве новца. Грчки полиси су у 
VII и VI веку пре н. е. издавали свој метални новац. Прво су то 
урадили Јоњани. Појавила се потреба за новцем мале и средње 
вредности, па је у промет уведен сребрни и бакарни ковани но-
вац. Код Грка су се тек касније појавили златници.

Препоручена литература на мађарском језику: Vojtech Zamarovský: 
A görög csoda

Пропастом микенске културе у хеленском свету нестале су државе источњачког типа, а формирани су полиси, 
градови-државе.

Уместо краљева -богова полисом су управљали грађани, који су га сматрали својим и били су спремни да се жр-
твују за свој град.

Из пренасељене Хеладе, која је имала неквалитетно земљиште, бежећи од сиромаштва и дужничког ропства, ис-
ељавали су се слободни људи нижих слојева и оснивали нове градове.

Трговинске везе са колонијама повољно су утицале на пољопривреду и занатство матичних градова. Развијало се 
поморство, користио се новац. 

У друштву се повећавао утицај трговчког и занатлијског слоја.

Сцена са једне шоље из VI века пре н.е. Ратни 
брод са педесет весала напада један трговачки 
брод. Бродови су се поред једара могли покрета-
ти и веслима. Крма се налазила са стране брода 
што је давало лошије маневарске ре зу лтате од 
данашњег решења са крмом позади. 

? Какве разлике може открити између ратних 
и трговачких бродова? На основу слике 
покушај реконструисати како су се одвијале 
поморске битке старог века.

„Картагињани говоре да има у Либији (Африци) 
тј. далеко преко Хераклових стубова (Гибралтар) 
такво место где станују људи код којих кад се 
стигне сву робу редом изложе на морској обали, 
па се попну на своје бродове и оданде пуштају 
димове. Када домороци примете дим, изађу на 
обалу и у вредности робе оставе злато, па се по-
вуку. Тада Картагињани изађу са својих бродова, 
погледају и, ако сматрају да је довољно злата за 
њихову робу, узму га и отплове, а ако није (до-
вољно) врате се на своје бродове и тамо седе. 
Онда се појаве они други, додају нову количи-
ну злата (старом) све док не задовоље трговце 
из Картагине. Ни једни не учине неправду према 
другима јер нити Картагињани не дирну злато док 
га не оцене једнако вредним, нити урођеници ди-
рају робу док Картагињани не однесу злато.“
Херодот о немој трговини

? Анализирај овај почетни степен трговине. 
Зашто је настао овај облик? Какву су улогу 
играли варвари у трговини Феничана? Шта 
можеш закључити из овог извора о старогрчкој 
трговини?

Економски утицаји грчке колонизације

? Анализирајте слику. Какву су улогу имали 
колонијални градови у трговини Средоземног 
мора? Какав су утицај имали на земљорадњу, 
привреду и трговину матичних градова?
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12. Борба аристократије и демоса за по-
литичка права у Атини

АРИСТОКРАТИЈА И ДЕМОС У грчким полисима, који су се 
укључили у колонизацију, аристократија је постепено губила 
своју моћ, док се један део занатлија, трговаца и земљорадника 
све више богатио и јачао. Други део земљорадника се и даље на-
лазио у тешкој ситуацији. Ако би ко од њих сасвим пропао, дос-
пео би у дужничко ропство.
 Аристократију су обе групе – иако због различитих узрока – 
сматрале непријатељем, па су богатији чланови демоса стали на 
чело борбе против ње. Значи, борба, покренута за политичка 
права демоса је, првенствено, текла између богатијих слоје-
ва у сваком полису на другачији начин, али главне црте биле су 
исте. Кроз историјат Атине упознаћеш тај процес. (Иначе је Ати-
на у мањој мери учествовала у колонизацији, а ипак је максимал-
но искористила трговинске могућности.

� Краљевина је полако уступила место аристократској републици, где су 
сву политичку власт држали аристократски магистрати. Најважнији магист-
рат било је архонтско достојанство. У почетку је управљао само један 
архонт, касније три, па после девет архонта. И у погледу времена службе 
дошло је до сличних измена: на почетку је то била доживотна функција, по-
том су бирани на десет година, касније сваке године.

ДРАКОН Дракон (у преводу змај) је 621. године пре н. е. увео 
законе да би ублажио унутрашње напетости. Тако је онемогућио 
самовољно тумачење обичајних права. Увео је веома строге од-
редбе (одавде потиче израз „драконски закони“) које су и надаље, 
првенствено, штитиле интерес аристократије, али доношење за-
кона био је велики напредак за демос који још није имао права 
да учествује у законодавству. 

� Раније се претпостављало да је политичка права већ Дракон одређивао 
према имовинском стању. Ову чињеницу само Аристотел помиње у свом 
делу (Атинска држава). Данас истраживачи сматрају да ова претпоставка 
не одражава односе из Драконовог доба (Аристотел је живео скоро 300 го-
дина касније), нема доказа да се законодавац на такав начин додворивао 
демосу ( сигурно је да дужничко ропство није укинуо).
 Утицај аристократије се, међутим, смањује због промена, насталим у 
начину ратовања. Раније су коњаници и борна кола у биткама играли од-
лучујућу улогу (што је поседовала аристократија), а у VI веку пре н. е. од-
лучујућа ударна снага војске била је тешка пешадија, хоплити (имућнији 
сељаци и занатлије) и флота (трговци и веслачи бескућници).

СОЛОН Пошто су се унутрашње супротности повећавале, Солон 
који је био архонт, 594. године пре н. е. доноси нове законе (њего-
ви законодавна делатност обухвата већи временски период и сма-
тра се да је деловао око 570. године пре н. е). Највероватније су га 
због хаотичног стања задужили да донесе нове законе. Солон је
испунио главни захтев сиромашних, укинуо дужничко ропство 
и отпустио дугове. Овим потезом омогућио је да сељаци задрже 
своју земљу, што је било и од војног значаја, јер су у Атини само 
слободни грађани са имовином могли служити војску.

„Према драконским законима и најмањи преступи 
били су кажњавани смрћу. И дангубе, крадљивци 
поврћа или воћа били су једнако кажњаван као и 
пљачкаши храмова и убице. Зато је после често 
цитиран Демад који је рекао да је Дракон своје 
законе писао крвљу, а не мастилом. А Дракон је, 
како кажу, на питање зашто је за већину престу-
па одредио смрт као казну, одговорио да по ње-
гову суду мали прекршаји то заслужују, а за ве-
лике није нашао тежу казну […]“
Плутарх

? Од каквих материјала су израђена хоп лит-
ска оружја? Због чега је тешка пешадија 
постала оружани род богатијих слојева де мо-
са? Због чега су хоплите биле надмоћније у 
односу на коњицу или на војне формације 
опремљене бојним колима?

Атински хоплит под пуном ратном опремом

? Које делове из Драконових закона истиче 
аутор? Упореди текст са Хамурабијевим и са 
Мојсијевим законима.

Слика пијаце појављује се и на грчкој керами-
ци. Занимљиво је да је скица приказана на јед-

ној шољи која је израђена у Спарти 
(VI век пре н.е). Краљ седи под сунцобраном и 

контролише мерење робе.
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Политичка права је проширио на најсиромашније грађа-
не, дајући им право гласа у народној скупштини (еклесија) и по-
роти (хелиаја), тако да су имали извесни утицај на живот поли-
са.

Становништво је поделио у групе према имовинском стању, 
што је одређивало њихова политичка права и функције које су 
могли добити. Код поделе је пазио на имовинско стање. Богатији 
слој демоса довео је у повољнији положај. Улога овог слоја расла 
је на војном пољу и у политичком животу. Овим мерама Солон је 
створио основе демократије (владавина народа), односно, сис-
тем у којем државна власт (законодавство, управљање, судство) 
не припада поглавару или неком изабраном слоју, већ се налази 
у рукама народа.

„Али Солон није задовољио ниједну странку, него је увредио богате, јер је 
поништио дужничке односе, а још више сиротињу, јер није извршио пре-
расподелу земље, како су они очекивали... [...]
Желео је да све више службе, као и до тада, остави богатим, а осталу упра-
ву у којој народ није имао учешћа, направи заједничком. Увео је процењи-
вање иметка грађана. У прву групу је уврстио оне који су имали 500 мера 
сувога производа (пшеница) и текућег (уље и вино) и назове их петст-
омерцима (пентакосиомедимнос). У другу уврсти оне који су могли држа-
ти  коња или производили најмање 300 мера. Њих су звали обвезницима 
коњичког пореза (хипеис). Јармашима (зеугитима) називали су припадни-
ке треће групе чија је производња износила укупно 200 мера сувога и те-
кућег производа. Сви су се остали звали надничари (тети) и њима није дао 
приступ ни до какве службе, једино су учествовали у државним пословима 
преко народне скупштине и суда. [...]
 Пошто је од бивших архоната саставио веће на Аресовом брду, а био 
је и сам члан као архонт, видео је да још у народу кипи и буја бес због оп-
роштаја дугова. Организовао је још један савет (булу) изабравши по сто 
људи из сваке филе, којих је било четири. Њихов задатак био је да се са-
ветују пре народне скупштине и да не допуштају да се ишта без њиховог 
претходног разматрања износи пред скупштину. Претходни савет је начи-
нио главним надзорником и чуваром закона... [...]“
Плутарх

? Коме је угађао Солон опраштањем дугова? Какав закључак можеш из-
вести о развијености економских и трговинских односа на основу имовин-
ске поделе? Због чега је була важан орган, ко је могао учествовати у ње-
ном раду и колико је чланова имала?

ТИРАНИДА (560–510. ПРЕ Н. Е) Након Солоновог повлачења 
аристократе су имале утисак да су изгубили свој ранији повољ-
ни положај, док вође демоса нису биле задовољне својим прави-
ма и приговарали су што још увек аристократе заузимају водеће 
магистрате. Због привредног развоја економски значај аристокра-
тије је још више опао, али је њихова политичка власт остала зна-
чајна. У случају демоса било је обрнуто: привредни значај у по-
расту, а политички утицај још увек недовољан. Оваква ситуација 
је омогућила да поједини политичари (већина њих су пре тога 
припадали аристократским породицама које су се бавиле неком 
привредном делатношћу) не поштујући законе уведу самовласт.
Ову владавину су Грци назвали тиранијом, а вођу тиранином. Пи-
зистрат (560–527. године пре н. е) је био тиранин Атине.

� Пизистрат се, првенствено, ослањао на осиромашене слојеве. У ин-
тересу учвршћења своје власти поделио је беземљашима земљу аристо-

„Видевши да су у држави чести раздори и да су 
неки грађани волели из равнодушности остави-
ти ствари да теку саме по себи, донео је закон 
против таквих људи »онај ко не стане ни на јед-
ну страну када у граду избије раздор, нека му 
се одузме грађанско право и да се искључи из 
заједнице«.“
Аристотел

? Због чега је Солон присиљавао грађане да 
се определе?

„Међутим, пошто је […] регулисао устав, долази-
ли су код њега због разних ствари и ометали га у 
вези његових закона једни приговорима, а други 
разним питањима. А он није хтео ни да их мења, 
нити да га замрзе, па је тако отпутовао у Египат, 
због трговине и да би уједном обишао свет, ре-
кавши да се десет година неће вратити, јер ми-
сли да не би било на месту када би остао и обја-
шњавао своје законе, већ нека свако чини оно 
што је написано [у законима].“

„Дао сам народу толику власт колика му припа-
да. Бринуо сам да се они који су предњачили у 
богатству или у власти не осећају кажњени због 
плате. Не желим да у домовини бедник и спосо-
бан имају једнаки део.“
Оба одломка приказују Солона у Аристотело-
вом делу „Политика“.

? Који су основни принципи водили Аристоте-
ла, једног од седам грчких мудраца?

Солон
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крата који су се побунили против њега или су напустили државу, да би 
тиме повећао број својих присталица. Организовао је „покретни“ суд који је 
одлазио у провинције, тако сељаци нису морали ићи у град ради суђења, а 
он се није морао плашити већих окупљања која би му угрозила власт. Увео 
је годишњи порез из чега је издржавао војску Атине и финансирао значај-
ну грађевинску делатност. Тирани су обично пуно градили. Храмови, прис-
таништа, водовод као и градске зидине и данас сведоче о њиховој делат-
ности Ове градње су подизале њихов углед, а с друге стране, повећале су 
број њихових присталица у круговима демоса, јер су ови велики подухва-
ти обезбеђивали посао занатлијама и трговцима.
 Пизистрат је и у спољној политици обраћао пажњу на интересе тргова-
ца и привреде: склапао је корисне уговоре са другим полисима. Уговори су 
осигуравали слободу кретања атинских бродова. Пизистрат је подржавао 
ширење према Црном мору и стварање база.

У интересу осигурања своје власти тирани су подржавали 
демос против аристократије. Развој привреде – који су и тира-
ни подржавали – је у таквој мери ојачао демос, да му више ти-
рани нису били потребни, штавише, кочили су његов развој.
 После Пизистратове смрти његови синови Хипија и Хипарк већ 
су се у Атини суочили са растућим унутрашњим незадовољством. 
Хипарка су на једном дефилеју убили, а ни његов брат није мо-
гао дуго задржати своју власт. Када су се унутрашњим пробле-
мима додали спољашњи, 510. године пре н. е. протерали су га из 
Атине, па је побегао у Персију. Колико је тиранија била омраже-
на у круговима народа, види се по томе што су “убицама тирани-
на“ подигли споменик.

КЛИСТЕНОВЕ РЕФОРМЕ (508. ГОДИНЕ ПРЕ Н. Е) Након 
укидања тираније вође демоса су настојале успоставити такву 
власт у којој би сваки слободни атински грађанин учествовао у 
власти. Због тога је требало мењати изборне принципе. За то су 
задужили угледног грађанина Клистена. Клистен се већ ис-
такао код прогона тирана и у страначким борбама које су након 
тога уследиле.
 Основа новог система базирала се натериторијолајној подели 
становништва, уместо ранијег који се заснивао на пореклу, од-
носно, на имовинском стању. 
 Било је јасно да су ови кораци водили ка демократији, пошто 
су укинуте рaзлике између слободних грађана и уништене рођач-
ке везе на којима се заснивао утицај аристократије.

Клистенова територијална подела у Атини

„Пизистрат […] је умерено водио послове држа-
ве више по уставу него на тирански начин, јер је 
иначе био човекољубив и питом. И према крив-
цима био је опростив, а поред тога сиромашнима 
је давао новац у зајам за њихов рад, да би мог-
ли живети од земљорадње […]. Тако је постигао 
да су примања постала већа, јер је земља била 
обрађивана и дао је десетину рода да се поку-
пи. Због тога је и у насеља поставио судије а и 
сам је често одлазио у унутрашњост да надгле-
да ситуацију и да помири странке у спору да не 
би они, долазећи до града, занемарили своје по-
слове […].
 А иначе за време своје владавине масу није 
ни са чим оптерећивао, већ им је увек стварао 
мир и осигуравао унутрашњи спокој… Из свега 
тога што су о њему говорили најзначајније је то 
да је био човекољубив и хуман.“
Аристотел: Атинска држава

? На основу извора изведи закључак о Пи зи-
стра товим акцијама. Какви су циљеви водили 
тиранина? Каквог утицаја су могле имати 
његове акције?

? Пре Клеистеновог наступа на којој основи 
је извршена подела становништва у Атини? 
Којој друштвеној групи је погодовао нови 
политички систем? Образложи свој став.

Споменик убицама тиранина. Хармодије и Ари-
стогејтон извршили су атентат на Пизистратове 
синове, Хипија и Хипарка који су владали као ти-
рани. Успели су убити само Хипарка. Убице тира-

нина су за учињено дело платили животом.
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� Oвом поделом многобројни метеци (странци), шта више, и бивши робо-
ви дошли су до грађанских права. Атику је поделио на три дела: на град-
ски (Атина), поморски и унутрашњи копнени (пољопривредни) део. Сва-
ки од три дела подељен је на 10 јединица. Од њих је свака чинила једну 
филу (раније је реч фила значила племе). Фила се састојала из једног при-
обалног, једног градског и једног копненог дела. Ово политичко једин-
ство је гарантовало надмоћ демоса у односу на аристократију, јер од три 
саставна елемента у два (град, приобални део) је демос био у већини.

 Врховна власт је доспела у руке народне скупштине, у чијем 
је раду могао учествовати сваки грађанин Атине. Еклесија (на-
родна скупштина) доносила је законе. У њеном надлештву су се 
налазила питања рата и мира. Углавном, у свим важним питањи-
ма она је имала одлучујућу реч.
 Народна скупштина се често састајала, али не непрестално. 
Баш због тога је Клистен сачувао буле (савет) као важaн др-
жавни орган који је и раније постојао, али је променио састав и 
број чланова. У њега је могао ући сваки слободни грађанин. Сва-
ка фила је слала по 50 чланова у буле, бирајући их путем жре-
ба. Број чланова порастао је на 500 (савет пет стотина). Они 
су могли предлагати народној скупштини своје одлуке, а у мање 

Атинско друштво и политичке институције

? На основу Плутарховог текста (65. страна) 
реконструиши како је спроведен остаркизам.

? Ко је могао учествовати у политичком животу? Који орган је био центар политичког живота? Означи на слици измене које 
је Клистен увео. Процени да ли је жреб или избор за неки магистрат обезбеђивао већу демократију. Шта је превагнуло да се 
магистрат добије жребом или избором?

Острака (комад црепа). На њему се може прочи-
тати Периклово име
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важним питањима могли су и сами доносити одлуке. Није укинуо 
ни Ареопаг, савет архоната, али се њихов задатак свео на контро-
лу службеника.
  Реорганизовањем војске на територијалној основи учињен је 
значајан корак. Војни заповедници (стратези) били су стварне 
вође атинске државе. О њиховој важности говори чињеница да 
је то била једина служба на коју се после обављана дужности у 
трајању од годину дана могао поново бирати исти човек.

За Клистена је било важно да онемогући успоставу тира-
није. Ово је желео постићи увођењем гласања на комадићима 
од црепа (остракизам). Ако су неког грађанина сматрали опасним 
и да тежи ка тиранији, спроведен је остаркизам. Имена осумљиче-
них су написана на остраку-комаду црепа и онај ко је имао најви-
ше гласова тај је протеран на 10 година из града, али му имови-
ну нису одузели. (Гласање је било важеће онда ако је учествовало 
најмање шест хиљада људи.)

Драконови закони су ограничавали самовољно тумачење обичајног права.
Солонова подела становништва према имовинском стању је задовољила богатији део демоса, док је 

укидање дужничког ропства задовољило сиромашније слојеве.
У борби надирућег демоса и још увек јаке аристократије настало је затишје, привремена равнотежа, 

што је довело до стварања тираније.
Тирани су се ослањали на демос. Испуњавајћи демосове жеље потпомагали су њихово јачање, што је 

проузроковало пад тираниде.
После Клистенових реформи водећа политичка снага постао је богатији слој демоса.

„Ток догађаја, да бисмо га приближно описали, 
био је овакав. Сваки појединац је узео један ко-
мад црепа и написао је кога жели да одстрани 
од грађана, па је однео на одређено место агоре 
које је било ограђено. Архонти су прво преброја-
ли количину црепова; па ако је било мање гласа-
ча од шест хиљада остракизам је онда био нева-
жећи. После су црепове поделили по именима, 
па су оног чије су име највише написали, одстра-
нили на десет година, али му имање нису оду-
зели.“
Плутарх: Паралелни животописи

? Остаркизам је коришћен да би се спречила 
тиранија. На шта су га још користили у поли-
тич ком животу?

Грчка митологија
(Штиво)

Наше упознавање са овом тематиком почећемо грчким 
боговима. Помоћу Хесиодове књиге Рађање богова –
причом о грчким боговима под насловом – и корис-
тећи књигу под насловом Митологија од писца Имреа 
Тренчењи – Валдапфела (Trencsényi – Waldapfel Imre) 
завирићемо у компликован и занимљив свет Олимпа. 
Како су живели бесмртници, какве су особине има-
ли?

РАЂАЊЕ БОГОВА На почетку је постојао само 
Хаос, неизмерни понор. После тога се родила Геја,
богиња Земља која рађа, и храни сваки живот, непо-
колебљива основа васељене која је из саме себе ожи-
вела Урана (Небо). Тада је већ постојала Љубав, као
праизвор сваког живота и Небо је заволело Земљу. 
Тако је Геја донела на свет сторуке, једнооке кикло-
пе и титане.

Хрон је био најмлађи међу титанима а њима је 
припадао и Прометеј и Реја. Но Геја је узалуд рађа-
ла своју децу. Уран је оковао ланцима једнооке и сто-
руке дивове и бацио их у Тартар, најмрачније дуби-
не подземља. Титане је редом побио. На крају се Геја 
огорчено обратила својој деци:

Бронзана статуа бога, пронађена код Артемисионског рта, 
највероватније представља Зевса или Посејдона. Величина 

статуе која је израђена средином V века пре н.е.
 висока је 2,09 m.

? Потражи објашњење зашто су велике бронзане статуе
налазе на дну мора.
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– Послушајте ме, децо моја, и осветите се свом без-
душном оцу!
 Титани су се уплашили, ниједан није смео да про-
говори, само је најмлађи, Крон прихватио да испуни 
мајчин захтев, јер је Уран изазвао мржњу Геје и њене 
деце. Од своје мајке узео је оштар срп и из заседе, не-
очекивано тешко ранио Урана. Из крви Неба, која је 
падала на валове мора, родила се Афродита, прелепа 
богиња љубави.
 Крон и Реја су изродили три кћери: Хестију, Де-
метру и Херу и три сина: Хада, Посејдона и Зевса. 
Крон није заборавио проклетство свог оца Урана који 
је прорекао да ће и њега победити сопствени син.
 Зато је своју децу по рођењу прогутао. Реја се са 
тим није могла помирити. Када је донела на свет свог 
најмлађег сина Зевса, решила је да ће му спасти жи-
вот. Уместо новорођенчета у јастук је умотала камен 
и то је предала Крону. Крон је и то прогутао. Зевса је 
сакрила на острву Криту у пећини брда Дикте. Зевса 
је чекала врховна власт, након што је порастао и испу-
нио проклетство које је на Крона бацио Уран. Постао 
је отац богова и људи.
 Чаробним средством је приморао Крона да поврати 
прогутану децу. Они су изашли из очева стомака, али 
обрнутим редом од оног како су се родили: прво умота-
ни камен, а на крају Хестија. Стога је Хестија, богиња 
домаћег огњишта, најстарије и најмлађе божанство.
 И Прометеј је стао на Зевсову страну и страну ос-
талих богова. Зевс је користио његове паметне савете. 
Из Тартара је изнео киклопе који су за њега сковали 
муњу, Хаду је изнео капу која га је учинила невидљи-

вим, а Посејдону трокраки харпун. Уз помоћ овог 
оружја Зевс и његова браћа победила су Крона и ти-
тане, па су поделили свет међу собом. Зевсу је при-
пало небо, Посејдону море, а Хаду подземни свет у 
дубини земљине кугле. Титане је Зевс гурнуо у дуби-
ну Тартара, а сторуке дивове је одредио за њихове чу-
варе. Зевс и Хера су се волели 300 година. Ареј, бог 
рата био је њихов син. Хера је била верна супруга и 
љубоморно је реаговала када се Зевс удварао богиња-
ма или младим девојкама, смртницама. Персефона је 
била кћи Зевса и Деметре, Хадова супруга, краљица 
подземља.

Девет муза, заштитнице песме, музике и плеса, 
богиње чаробне моћи уметности и науке биле су ћер-
ке Зевса и Мнемосине. Пребивале су у околини из-
вора Хеликона, а у палати богова на Олимпу њихо-
ве песме испуњавале су одаје. Зевсово најдраже дете 
Атена, родило се без мајке. Атина, богиња мудрости, 
заштитница градова и науке, познавалац лепих зана-
та, искочила је из очеве главе у пуној ратној опреми, 
зрачећи лепотом. Сви богови Олимпа су је обожава-
ли, само ју је Хера посматрала са љубомором и реши-
ла је да се освети Зевсу, родивши сина без оца. Овако 
се родио Хефест, али је био тако ружан да се и сама 
Хера згрозила када га је угледала. Да је не би исмеја-
ли остали богови, збацила га је са Олимпа. Постао је 
хром заувек, али је био најбољи ковач. У почетку је 
радио на дну мора, касније се вратио на Олимп и бо-
говима је подигао велелепну палату од сјајног метала.

Лета је била дете титана. Она је попустила Зевсо-
вом удварању, а тиме је навукла на себе мржњу Хере. 

Богови близанци Артемида и Аполон на једној вази. Њихове 
стреле увек погађају, али је Артемида бездушни ловац, док је 
Аполон заштитник уметности чију игру на лири нико није мо-

гао превазићи

? Погледај шта је било са кентауром Марсијасом који је 
то ипак покушао.

Аполон у Делфима на троношцу за прорицање. Због 
двосмислених прорицања Аполонови свештеници су увек 

били у праву

? Пронађи у свакодневном животу или у грчкој историји по-
знато двосмислено пророчанство?
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Већ је била носећа од Зевса са близанцима Аполоном
и Артемидом,, али до њиховог рођења је требало још 
много да се намучи. Када се уморила, није имала где 
главу да свије, ако је била жедна, није било извора где 
би угасила жеђ, јер су се сви бојали Херине освете. 
Тако је стигла на острво Делос. На Делосу земља није 
била плодна, те ту нису пасла стада оваца. 
 – Делосе, ти широко острво, хоћеш ли бити домо-
вина Аполона? Нико не мари за тебе, али ако ме при-
хватиш, на теби ће се родити Аполон, ту ће бити из-
грађен храм богу вештом стрелцу. Делос се радовао, 
а како и не би.
 Лета је на Делосу чекала порођај. У подножју брда 
Кинтоса под палмом родили су се Аполон и Артеми-
да. Близанци су брзо научили руковање далекометном 
стрелом. Артемида се није ни бавила другим посло-
вима, по цео дан је само лутала шумом и пољима, ло-
већи дивљач. Аполонови прсти нису миловали само 
жицу лука, већ и струну лире. Његово царство била је 
далека будућност чије тајне су откривала његова про-
рочишта.
 Пошто је већ савладао уметност прорицања, оста-
ло је још да нађе себи погодно светилиште. Тако је 
стигао у Делфе, до пупка Земље, где су избијали сум-
порни гасови. Али отвор, кроз који су из дубине про-
дирала пророчанства чувао је Питон, један огромни 
змај. Млади бог се упусти у борбу са змајем и устре-
ли га својим луком. Временом се изградило пуно дру-
гих светилишта у част Аполона где су људи долазили 

по пророчанства, али најугледније пророчиште оста-
ли су Делфи.
 Из далеких земаља су долазили овде по савете. Из-
над пукотине седела је на троношцу свештеница Пи-
тија. Падала је у транс и у име Аполона двосмис-
лено износила прорицања. Онај, пак, ко је успешно 
одгонетнуо смисао пророчанства, у знак захвалности 
у светилишту је оставио заветне поклоне. Онај, ко је 
погрешно протумачио двосмислене реченице, његов 
се подухват лоше завршио, могао је окривити само 
сопствену неспособност.

Мају је Зевс заволео у аркадијским брдима. Када 
му се родио синчић Хермес, сместили су га у колевку. 
Али мали Хермес није ту дуго мировао. Када је Сун-
це пошло на починак у Океане, Хермес је изашао из 
колевке и кренуо заштићен мраком. У близини су па-
сла стада богова и Хермес је убрзо одабрао педесет 
Аполонових крава и украо их. Пут је био песковит, ос-
тајали су трагови ногу, али је Хермес био лукав: кра-
ве је окренуо натрашке и тако их је терао даље да би 
трагови ногу водили у супротном правцу. 
 У међувремену је Аполон приметио да је са пашња-
ка нестало педесет крава. Од једне птице пророчице 
сазнао да је крадљивац тек рођено Зевсово дете. Када 
је дошао до Хермесове колевке, овај се понашао као 
беба. Аполон се насмејао и рекао: 
  – Немој се правити, обешењаче мали, излази из те 
колевке! Ионако знам ко си: бог лопова. Док је света, 
ово ће ти бити титула међу боговима.

13. Религија, нит која је повезивала Грке

Стари Грци су себе, првенствено сматрали грађанином свога гра-
да, па тек после Хеленом. Јединствена стара Грчка (Хелада), у 
ствари, и није постојала, већ одвојени свет више десетина полиса. 
Поред заједничког језика спона међу грчким полисима била 
је религија. Народ, подељен на више држава, био је јединствен у 
погледу религије, иако је сваки град имао другог заштитника. 

СВЕТ РЕЛИГИЈЕ Богови у многобожачкој религији Грка 
нису настали одједном и на истом месту. Богови разних епо-
ха чинили су шаролик свет. Бог досељених пастира Ахајаца био 
је Зевс, каснији врховни бог, који је управљао громовима, а Геја
је, вероватно, била богиња плодности овдашњег земљораднич-
ког прастановништва Пелазга. Из Мале Азије су преузели неке 
богове, као нпр. Хроноса или Аполона. Могу се наћи чак и оста-
ци тотемизма, па се становници Олимпа често јављају у облику 
животиња, Зевс као бик, Атина у облику сове.

„…колико може поднети твоја скромна имовина 
жртвуј својим боговима, 
чистим, благим срцем спаљуј сјајне баткове. 
Умилости бога други пут тамјаном, пићем, 
а увече, када те чека твоја постеља, када те све-
ти сунчеви зраци обасјавају,
тако ће увек бити милосрдни у души према 
теби,
па ћеш ти откупити туђу земљу, а не други 
твоју.“
Хесиод (VII век пре н. е)

? Како су се, према извору, одвијали ста ро-
грчки религијски обреди? Према грчким 
схватањима која је била улога приношења 
жртве?
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Грци су своје богове замишљали у људском облику, а тако 
су их и приказивали у својим уметничким делима. Богови, међу-
тим, нису само по спољашности личили на људе, већ су имали 
људске особине, а њихове свакодневне жеље биле су исте као 
код људи. Они су волели, варали, крали, били љубоморни јед-
ни на друге. Становали су, углавном, горе на вечито замагљеном 
Олимпу и, слично људима, живели у палати коју је сковао Хе-
фест. Карактеристичне су међусобне разлике као и у земаљском 
друштву: Зевс је врховни бог, иза њега следе отменији и скром-
нији богови. За разлику од смртника, они су били бесмртни, умес-
то крви у њиховим венама су текли сокови бесмртности, јели су 
амброзију и пили нектар. Њихова моћ била је огромна, али су они 
као и људи били у рукама неизбежне судбине (Мојре).

� Свако је божанство имао своје “подручје надлежности“ које је обухва-
тало широки круг делатности. Нпр. Посејдона, господара страшних сила 
(земљотреса, морске олује), једноставно зовемо богом мора, Атину, заш-
титника свесне делатности зовемо богињом мудрости итд.
 Богова са Олимпа било је пуно. Њихов број се не може тачно одредити 
по причама и митовима, јер је сачувано више варијанти казивања, митова 
о њима. Аутори су слободно користили, преобличавали и мењали догађаје. 
На овај начин мит је могао дати одговор на битна питања која су интересо-
вала људе (настанак света, порекло човека). Митови се нису преобразили 
у религију и код Грка се није формирало јединствено свештенство.

 Богови су за своју помоћ и заштиту “захтевали“ поштовање 
што се изражавало празницима и приносима жртава. Церемо-
није нису обављали свештеници, већ изабрани државни чи-
новници. Ове приредбе су уједном служиле и за јачање осећаја 
припадности полису. У Атини на Панатенаји, прославама у част  

Поједностављено родословно стабло грчких богова

? Уз помоћ препоручене литературе подели 
грчке богове по генерацијама. Којем добу грч-
ке историје могу да одговарају ове генера-
ције?

Зевс. Мермерна статуа врховног бога који влада 
светом са висина Олимпа
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Атине и атенске државе. Религијски обред се обављао испред хра-
ма где су део жртвене животиње или биљке, намењене богињи, 
спаљивали. У келији, унутрашњем делу храма, стајала је само 
скулптура божанства, због чега грчки храмови нису имали вели-
ки унутрашњи простор.

� Било је светилишта посебних намена, нпр. пророчишта или лечи-
лишта. Оваква светилишта су располагала сопственим свештенством. 
Пророчиште које је било чувено по прорицању, било је у Делфима или у 
Зевсовом светишту у Додони где су прорицали на основу гласова (зујање 
крошње светог храста, изворски жубор). Другу намену је имао храм Апо-
лоновог сина Асклепија , ту се налазило лечилиште. Болесници су пре-
ноћили у храму и Асклепије их је у току сна ослобађао мука.

СПОРТ КАО СВОЈЕВРСНА ТВОРЕВИНА СТАРО-ГРЧКE 
РЕЛИГИЈЕ Грци су понизност према својим боговима изра-
жавали и такмичењима. Такмичења су развијала осећај једин-
ства у расцепканом Грчком свету. На овим такмичењима могао 
је учествовати сваки слободни Грк. На приредбама су зајед-
но наступали припадници различитих полиса што је повећавало 
осећај заједништва. Тако су одавали част Аполону на Делфима, 
Посејдону у Коринту, Атини у граду Атини. Врховни бог, грома 
и олује Зевс имао је свети врт у Олимпу, где су сваке четврте 
године приређивана такмичења. Име овог светилишта потиче 
од имена планине Олимп где је живео Зевс. 

� ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ Олимпија (место на Пелопонезу у области Елис), 
место где су се одржавале игре, није био полис, већ само терен, посвећен 
врховном богу. У почетку овде није било ни спортских ни верских објека-
та. Тек након више векова изграђене су прве грађевине.
 Сваки Хелен је морао бити обавештен о времену одржавања игара да 
би, користећи мере безбедности, и сам стизао на време на лице места 
тог важног догађаја. Прва такмичења у Олимпији приређена су око 1000. 
године пре н. е, а први забележени резултати потичу из 776. године пре 
н. е. Од тада се скоро хиљаду година непрекидно сваке четврте године 
одржавали такмичења, чак и у најтежим ратним временима.

 Такмичење се у почетку одржавало само из трчања. Касније 
су уведене нове спортске дисциплине – петобој (пентатлон) који 
се састојао од трчања, скок у даљ, рвање, бацање диска и бацање 
копља. Потом је уведено песничење (данас се зове бокс), панкра-
ције (мешавина рвања и бокса) дечија такмичења, трчање под 
оружјем, трка кола и коњске трке. Продужено је трајање игара 
са једног на пет дана.

� Такмичења у старом веку умногоме су се разликовала од данашњих, 

Бацач диска (Дискоболос). Аутор вајар Мирон приказује тренутак покрета

„Слепоочнице су ми већ као иње. коса ми седи 
на глави, 
младост ми је ишчезла, већ ми црне зуби, 
оде моја слатка прошлост, кратка је и ружна бу-
дућност која долази.
Дрхтим већ од смрти јер је у Хаду угао, 
што ме чека, хладан и узан, а силазак ме пла-
ши,
а ко једном сиђе, тај се више никад неврати
на светло“. 
Анакреон. Песма описује старо-грчко виђење 
загробног живота

? Упореди на основу песме слику старих 
Грка о загробном животу са учењима позна-
тих религија.

Тукидид о сахрани хероја: „…по прастарим оби-
чајима Атињани су приређивали државну сахра-
ну за оне који су у овом рату [Пелопонески рат] 
пали међу првима. Ово се догађа овако: Три дана 
раније подиже се шатор где се на одар поста-
ве умрли и свако може свом умрлом донети шта 
жели. За време погреба донесу мртвачке санду-
ке од чемпреса за свако тело. Једно носило се 
носи празно, ово се припрема за непознате које 
нису нашли при скупљању преминулих. У повор-
ци могу учествовати сви грађанин или странци, 
ту су и жене које код гроба оплакују умрлог. Тела 
постављају у гробове, дате од народа који се на-
лазе у најлепшем делу предграђа. Мртве хероје 
увек овде сахрањују, изузев Маратонце, јер њи-
хове врлине се сматрају узвишеним и тамо су им 
и спремили гробове. Након што их прекрију хум-
кама, један мушкарац изабран од стране града, 
чији је ум бистар и који је поштован, одржи дос-
тојан, узвишен опроштајни говор.
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Макета и план олимпијског врта

? Именуј на макети зграде које се налазе на 
доњем цртежу. На који начин грађевине одража-
вају двоструки садржај олимпијског покрета?
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као и спортска опрема и прописи. Песничари се нису борили у рукави-
цама, већ рукама уплетеним каишевима, тако је двобој био доста крвав. 
Савременици су ову дисциплину сматрали најопаснијом. Борба је била 
суровија, пошто нису познавали поделу на групе по тежини и што вре-
ме није било ограничено, већ су се борили до победе. На такмичењима 
су могли учествовати само слободни Грци, тј, само мушкарци. Такми-
чари су се борили наги. Када је нека мајка желела да види победу свога 
сина и ушла на такмичења обучена као тренер, испоставило се да су и 
пратиоци бораца могли ући само без одеће. Било је само појединачних 
борби. Екипна такмичења нису постојала, а награђивано је само прво ме-
сто, док се друго и треће место третирало као пораз. На крају игара по-
бедници су добијали венац са свете маслине. Њихова слава је била ве-
лика, могли су себи подићи споменик у Олимпији, а у родним градовима 
добијали су поштовање какво је приличило јунацима.

Илустрација песничења на једној амфори

? Погледај слику и упореди стил бокса данас и песничења у старом 
веку.

Препоручена литература на мађарском језику: M. I. Finley – W. 
Pleket: Az olimpiai játékok első ezer éve

Религија Хелена је многобожачка, богови личе на људе и имају људске особине.
Није се изградио крути верски систем, црквена организација, религија је изражавала заједничку припадност ис-

том народу. 
Расцепкане старе Грке обједињавао је заједнички језик, вера и спортска такмичења, међу којима су се истица-

ле олимпијске игре.

„Арахон је пре 54. олимпијаде (564. године пре 
н.е) остварио две олимпијске победе, а и на овој 
је била његова победа вољом уважених хелано-
дика [судије] и својом врлином. Када се такми-
чио већ са последњим противником за маслино-
ву гранчицу, противник га је зграбио и држао га је 
ногама, обухватајући га, истовремено му је при-
тискивао врат рукама; Арахон је, међутим, сло-
мио свом противнику ножни прст. Арахон се угу-
шио па је тако издахнуо, али његов давитељ због 
болова ножног прста је истовремено одустао од 
такмичења. Елиђани су овенчали и прогласили 
победником Арахоново мртво тело.“
Паусалије описује такмичење са трагичним ис-
ходом. Панкрација је у старом веку била меша-
вина рвања и бокса.

„…памећу управља и своју брзу барку
кормилар по морском плаветнилу струји кад 
бесне ветрови; с памећу вози кочије добри ко-
чијаш. Док неко преко мере верује у кочије и у 
коња, свог и с њима јури насумице овамо и она-
мо, његов коњ по стази лута, трчи необуздано 
…
пројури сасвим поред њега колима и са коњима: 
и нагни се мало у страну на седишту од дивног 
леса, лево од ова два коња, а за то време оног 
што вуче удесно уплаши га бичем и попусти узде.
Па леви коњ нека јури поред колчева,
да главчина точка скоро трља ивицу циља:
пази само на то да, ипак, не би запео
о камен, јер ће ти се кола поломити, коњи ће ти 
се повредити, а томе ће се остали радовати, а 
ти ћеш се срамотити; е па, сине драги, ради оп-
резно и паметно. Јер пошто ћеш поред стубова 
закренути жустро, нико те неће на стази претећи, 
нико те неће достићи.“
Одломак из Илијаде дочарава атмосферу трка 
кола

? Ко обавља обред сахрањивања? На какве ка-
рактеристике старогрчке религије указује текст?
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14. Спарта – један другачији грчки пут

Спарту су основали Дорци, освојивши Ахајце који су живе-
ли у долини Еурота на јужном Пелопонезу. Ахајце су држали у 
потчињеном положају. Њихов положај је у многоме подсећао на 
положај слободних људи нижег ранга које смо упознали на Истоку.

ДРУШТВО Спартијате су располагали парцелама једнаке ве-
личине (клер). Земљу и потчињене Ахајце (хелоте – заробље-
ници) који су обрађивали земљу није било дозвољено прода-
ти. На овакав начин Спартијати су желеле очувати имовинску 
једнакост. Том циљу служило је и увођење гвозденог новца у 
унутрашњој трговини. Због чега је ово било важно? Узрок се 
може потражити у настанку државе: освајачи Дорци, држали 
су десет пута више потчињених Ахајаца и ради надзора над 
њима морали су бити јединствени.

Главни задатак Спартијата био је ратовање, јер су само тако 
могли одржати власт над потчињенима, а тако су могли доћи и до 
нове земље. У друштву у којем је најважнији и једини посао ње-
них грађана ратовање, није цењен обичан рад.
 Као и метеци у Атини и у Спарти је постојао слој слободних 
људи који нису имали политичка права. То су били перијеци, по-
томци покорених становника који су становали ван града на пе-
риферији Спарте. Њихов број је био троструко већи од оних који 
су располагали грађанским правом (Спартијате). Могли су имати 
и земљу, али су били, углавном, занатлије или су копали гвозде-
ну руду из планина које су окруживале територију Лаконије (Тај-
гет, Парнон). Снабдевали су Спарту ручно израђеним занат-
лијским производима. Нису могли учествовати у политичком 
животу, нису били војници, изузев ако је земљи претила велика 
опасност. У тим случајевима су ратовали као лака пешадија, од-
носно, као помоћна војска спартанских одреда.

Хелоти су били најнижи слој спартанског друштва и они су 
обрађивали земљу. То су били заробљени Ахајци са освојених 
подручја. Они су били додељени спартанским грађанима, били 
су као и земљишта, власништво државе и нису их могли прода-
ти. Нису располагали никаквим правима, могао их је убити или 
осрамотити било који Спартијат.

? Упореди скицу са сценом која се види на 
бронзаној посуди. У којој мери оправдава цртача 
посуда из старог века? Упореди наоружање 
спарта нског ратника са наоружањем ратника са 
61. стране. У чему се разликују бојна кола од 
оних које сте раније упознали?

„Земљу која је припадала граду Спарти поделио 
је у девет хиљада парцела; толики је био број 
Спартијата […]. Део сваког појединца била је 
довољно велика да донесе годишње принос од 
седамдесет мера јечма за мушкарца, а дваде-
сет за жену и размеран износ сочног воћа. Сма-
трао је да ће им толико бити довољно за одр-
жавање крепкости и здравља тела, а друго им 
неће требати.“
„…није жалио слободно време од суграђана, али 
им је потпуно забранио да се баве својим свако-
дневним занатом […]. И земљу су […] уместо њих 
обрађивали хелоти. Један Спартанац се нашао 
баш на дан суђења у Атини и сазнао је да су не-
кога осудили због нерада. …На то је Спартијат 
замолио да му покажу тог који испашта казну због 
тога што живи начином живота какав доличи сло-
бодном човеку. Бављење занатством су сматра-
ли послом који треба да обављају слуге.“
Плутарх: Ликургов живот

„Од више новина што је Ликург увео, прва и 
најважнија била је оснивање герузија, веће ста-
раца. […] Двадесет осам геронта увек је пружа-
ло подршку краљевима кад се радило о супрот-
стављању демократији. Када се мноштво једном 
тако сабрало, ником другом није допуштено да 
изрекне мишљење осим члановима герузије и 
краљевима.[…] Касније је Теопомп [краљ] зако-
ну додао следеће: 
„Али ако народ усвоји искривљено мишљење, 
нека старешине и геронти оду, то јест, нека не 
одобре, него нека распусте скупштину. […]

Реконструисани цртеж спартанских хоплита и па-
рада спартанских ратника са штитом на једном 

бронзаном суду из VI века пре н.е.
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� На основу наведених чињеница стиче се утисак да су хелоти има-
ли статус робова. Али имали су права која нису карактеристична за ро-
бове. Самостално су радили, половину својих производа требало је да 
предају. Преосталим делом слободно су располагали. Живели су у поро-
дицама. Непокретна имовина је била наследна са оца на сина, што зна-
чи да нису били робови, него покорени староседеоци. Овакве групе нису 
биле само у Спарти. Сличне слојеве ћемо наћи и на Криту и у Тесалији. 
Број хелота је десетороструко надмашио број спартијата. 

 Није било потребе за радном снагом робова, јер је на распола-
гању била радна снага хелота који су заједно са парцелама спар-
тијате добијали од државе. Страх грађана од потчињених повећа-
вала је свирепост угњетача. 

ДРЖАВА Они који су имали грађанска права, само су при-
видно остваривали политичку равноправност. У раду народне 
скупштине (апела) могли су учествовати сви Спартијати старији 
од 30 година, али је делокруг скупштине био више ограничен 
него у Атини. Могли су, практично, само са „да“ или „не“ гла-
сати о предложеним питањима. Стварна власт се налазила у ру-
кама два тела. Једно тело је било Савет стараца (герузија), који 
се састојао од два краља и 28 Спартијата старијих од 60 годи-
на који су бирани доживотно. Краљевска функција потиче из ра-
нијег периода, по предању од митског јунака Херакла, а улога им 
је била ограничена, више него на Истоку. У рату су били вође, а 
у миру су управљали верским церемонијама. Герузија је да-
вала предлог народној скупштини о чему да доноси одлуке, а 
ако скупштинска одлука, према оцени стараца, није била повољ-
на, герузија је могла распустити скупштину. 

Спартанско друштво и политичке институције

? Какав је међусобни однос друштвених група? На који начин ово може утицати на структуру државе? Упореди спартанско и 
атинско друштво и државу оба полиса. Која је разлика код избора чиновника у Спарти и у Атини? Која у функционисању наро-
дне скупштине и у контроли чиновника у наведеним полисима?

 Како је споменуто, чланове геризије је на 
почетку поставио (Ликург) између оних који су 
учествовали у извршавању његовог плана. Кас-
није је на место поминулог ставио оне Кога су по 
врлинама сматрали најбољим, а који је навршио 
шездесет година […]. Избор се обављао на овај 
начин: Пошто се састала еклезија, одабраници 
су закључани у оближњу зграду тако да нити су 
они могли видети, нити су њих могли видети, него 
су само чули вику сакупљених – пошто се, као и 
увек, бирало по јачини вике. Ови нису улазили 
одједном, већ један по један, по жребу, и прола-
зили су ћутке кроз просторију. Затворени (герон-
ти) су у рукама држали плочу за писање на којој 
су сваки пут записивали јачину вике, а да нису 
знали коме вичу осим да је био уведен први, дру-
ги или трећи и тако даље. А онај који је био поз-
дрављен најјачом и најгласнијом виком, њега су 
проглашавали изабраним [чланом герузије]...“ 
Плутарх

? На основу извора одреди надлежност народ-
не скупштине и герузије. Упореди текст са ски-
цом из уџбеника која приказује функционисање 
спартанске државе. Како су звали у Атини тамо-
шњи „савет стараца“? Како се одвијао избор 
чланова савета? Због чега је дошло до разлика 
у методама?
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 Поред апеле (народна скупштина) и герузије бирали су још 
пет контролора, петорицу ефора који су, заправо, водили др-
жаву, били стварни управитељи политичког живота у Спар-
ти. За ову службу жребом су бирани из редова свих Спартијата 
који су напунили тридесету годину живота. Њихове обавезе биле 
су многоструке: од суђења, преко контролисања полиције и над-
зора службеника све до управљања спољном политиком итд.
 Дакле, утицај грађана на државне послове није био равнопра-
ван. Своје вође су бирали на основу угледа и старосно доба, а 
деловање народне скупштине је било ограничено. Државу овак-
вог карактера називамо аристократском државом. Током изу-
чавања историје видећеш да су Спартанци и у другим полисима 
на првом месту подржавали аристократију, као што су и Атиња-
ни подржавали свој систем, демократију. 

� Око 550. пре н. е. Спарта је, као најмоћнији полис, створила савез 
градова (Пелопонески савез) који је првенствено осигуравао превласт 
дорског полиса над Пелопонезом, а уједно је бранио аристократско др-
жавно уређење на целом грчком подручју.

СПАРТАНСКО ВАСПИТАЊЕ И НАЧИН ЖИВОТА Главни 
циљ спартанског васпитања произилазио је, заправо, из саме 
карактеристике државе: код дечака да буду добри војници, а 
код девојака да буду здраве мајке које рађају добре војнике.
 Да би могли васпитати добре војнике, болешљиву и слабу децу 
износили су на Тајгет, осуђивајући их на смрт. Већ од седме го-
дине одвојили су мушку децу од породице и васпитавали их 
у заједницама са војном дисциплином да би их оспособили за 
подношење тешких животних услова.

� Младе су привикавали на незахтеван начин живљења, на немило-
срдан однос према непријатељима. Млади Спартијати, да би се дока-
зали, требало је да убијају хелоте (криптеја). Овај задатак није имао за 
циљ само да се млади навикну на борбу, на крв, већ и својеврсни метод 
спречавања могућих побуна хелота.
 Одрастао Спартијата својим начином живота није могао да се истиче 
у заједници, живео је једноставним животом. До своје тридесете године 
морали су живети одвојено од своје породице у заједници ратника, а и 
касније су били обавезни да деле заједнички скромни обед спартијата 
(сиситија). Надзорници су посматрали њихов начин живљења и забрањи-
вали су сваку „слабост“.

 У Спарти су мушкарци били војни обвезници све до своје 60. 
године. После оваквог васпитавања није случајно да се спартан-
ски војник држао храбро у ратовима. Битке су ретко када губили, 
а када се и десило, војници су радије гинули него да би се повла-
чили. Безброј пута су показали леп пример како се жртвова-
ти за домовину.

� ЈЕДНОСТРАНА СЛИКА Оваква слика Спарте у основи се разликује 
од оне коју знамо о Атини. Међутим, та слика је једнострана. Разлог је 
што о историјату Спарте немамо довољно извора. Практично нам стоје 
на располагању само Плутархова биографија о Ликургу и Ксенофонтова 
дела. Слика о Спарти се формирала на основу ових извора, што је исто 
као да су нам о Атини остали само извори из доба Дракона.

Тајгет се другачије цени ако знамо да су и у Атини нежељену децу 
стављали на улицу одакле их је било ко могао однети и могао је 
да чини са њима по вољи. О криптеји треба да знамо да су у дав-
на времена у више полиса дечаке промовисали у одрасле мушкар-
це уз сличне церемоније.

„Одгој детета није било препуштено оцу, него га 
је морао однети на место скупа где су најстарији 
чланови заједнице прегледали дете. Ако су наш-
ли да је једро и крепко, доделили су му једну од 
девет хиљада земљишних честица и наредили 
су да се дете одгоји. Ако је, пак, било неугледно 
и изобличено, изнели су га у такозване Апотете, 
место попут провалије у подножју Тајгета, у уве-
рењу да живот онога кога природа није у самом 
зачетку добро опремила здрављем и снагом није 
на корист нити себи нити држави […]. Брижљиво 
и вешто су одгајана дојенчад, без пелена, пости-
жући да им се удови и тело слободно развијају, 
да буду задовољна храном, а не избирљива у 
јелу, да се не плаше мрака и да се не боје оста-
ти сами, те да не знају за ружну мрзовољност и 
цмиздрење […] Чим би напунили седам година, 
сам их је (законодавац) преузимао, па их је ув-
рштавао у групе где су се, живећи и хранећи се 
заједно, привикавали да се једни са другима иг-
рају и заједно уче […]. Спавали су заједно по че-
тама и скупинама на сламарицама које су сами 
себи припремали од трске с Еуроте, пошто би јој 
голим рукама, без ножева откинули врхове.“
Плутарх

?  Како и каквим методама и средствима су уз-
гајали спартанску децу? Чему су служиле ове ме-
тоде?

„…Такозвана криптеја се састојала од следећег: 
Претпостављени су младе, које су оценили 
најразумнијим, опремљене само једним ножем 
и најнеопходнијом храном повремено слали у 
унутрашњост. Они су се у току дана размести-
ли около и одмарали се у својим скровиштима, 
а ноћу су излазили и на путевима убијали хело-
те који су им пали у руке. Често су обилазили 
земље и тамо су уништавали најјаче и најкрш-
није међу њима…“
Плутарх

„Спартанци су се од хелота увек требали јако чу-
вати. Због тога су, између осталог, једном учини-
ли следеће. Плашећи се да се хелоти сувише не 
намноже, позвали су да се јаве они који мисле 
да су у војном смислу у односу на њих освоји-
ли највише признања. Учињено је тако, као да 
ће међу њима бирати кога ће од њих ослободи-
ти али, заправо, чинили су то само да би их иску-
шали. Јер Спартанци су размишљали на следећи 
начин: ко себе држи најзаслужнијим за слободу, 
тај ће се, имајући тако јаку самосвест, најпре по-
бунити против њих. И одабрали су две хиљаде 
од њих. Након тога овенчани, као да су већ на-
грађени слободом, у празничној поворци редом 
су посетили све храмове. Ускоро су им Лаконци 
укинули траг, па тако нико до данас не зна како 
су усмрћени.“
Тукидид о хелотама

? Упореди Тукидидов опис са Плутарховим тек-
стом о криптеји. Које су сличности и које разли-
ке? Погледај ко је био Тукидид, а ко Плутарх?
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Спартанска држава је настала освајањем. Због потчињености освојених је настала својеврсна структура 
друштва. 

У интересу потчињавања великог броја хелота Спартијати су покушали одржати међу собом једнакост.
Једнакост је само привидно постојала, на функционисање власти Спартијати нису могли утицати.
Спартанско васпитање је било државни задатак који је обезбеђивао држави храбре војнике.

? Које територије и какве народе је обухвата-
ло Персијско царство? 

? У чему се разликовало друштво, а у чему кул-
тура ових народа од грчке културе и друштва?

15. Грчко-персијски ратови
(492–448. пре н. е)

ШИРЕЊЕ ПЕРСИЈЕ Прво су грчки градови у Малој Азији – 
који су и до тада живели у лабавој зависности са страним земља-
ма – дошли под контролу персијске власти. 

� У односу на раније стање то је за њих значило да су морали плаћа-
ти порез и да им је ограничена унутрашња слобода: Персијанци су у јон-
ским градовима помагали да на власт дођу њима одани тирани. 
 Већа опасност по Грчку настала је када је велики реформатор персијског 
царства цар Дарије I 514. пре н. е. желео да се обрачуна са Скитима који 
су угрожавали границе његовог царства. Овај подухват му није успео, али 
је заузео мореузе Босфор и Дарданеле, а и Тракију је прикључио својој др-
жави. У овом војном походу учествовао је и потоњи грчки војсковођа Мил-
тијад који је тада упознао начин ратовања Персијанаца. 

Ширење Персије угрожавало је трговину полиса у приобал-
ну територију Црног мора, а у првом реду трговину Атине, јер 
су пресечени главни трговачки путеви. Атина, која се прибојавала 
Персијанаца, само је у мањој мери (са 20 бродова) помагала ус-
танак јонских градова (500–494. пре н. е), па је устанак пропао. 
Персијски владар је ипак одлучио да казни Атину која се умеша-
ла у његове „унутрашње ствари“. 

ПРВА ЕТАПА РАТА (492–480. пре н. е) Персијска војска која 
се припремала за борбу против Атине 492. пре н. е. исцрпела се у 
борбама против дивљих Трачана (мада су заузели Тракију и Ма-
кедонију), а ратну флоту им је разбила олуја код рта Атос.

Заузимањем суседних острва 490. године пре н. е. персијска 
војска се приближавала Атини. О бројности персијске војске, 
као и обично, савременици су претеривали. Претпоставља се да 
је персијска војска имала око 20 до 25 000 војника, што је у то 
време представљало велику силу. Са персијском војском је био 
и Пизистратов син, протерани Хипиjе, кога је Дариje желео по-
новно довести на власт по узору на јонске тиране у Малој Азији. 
Непријатељска ратна флота је успут разрушила неколико грчких 
градова, затим се искрцала у Атици код Маратонског поља,
где су нашли погодан терен за коњицу.
 Супротстављене војске су се разликовале и по броју и по ква-
литету. Атина се могла супротставити Персијанцима са 10 000 
Атињана и 1000 савезничких хоплита. Грчке трупе су наступале  
поређане у густим редовима, тзв. фалангама, као јеж. Њима је 
погодовала борба прса у прса.

Противничке стране: персијски ратник и 
спартански хоплит

? Какве се разлике могу запазити у наоружању 
супротстављених страна? Наброј што више чи-
ње ни ца.
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Персијска војска, састављена од коњаника и пешадије, првен-
ствено се ослањала на своје стрелце. У претходним борбама са 
удаљености би обасипали непријатеља кишом стрела. У случају 
сукоба две војске са овако различитим методама ратовања, може 
победити она страна чији вођа успе наметнути другој страни свој 
начин ратовања. Под Милтијадовом командом грчки брани-
тељи су победили, бранећи своју домовину од непријатеља. 

УНУТРАШЊЕ ПРОМЕНЕ У АТИНИ Због Даријеве смрти (486. 
године пре н. е) и због унутрашњих сукоба, који су везали паж-
њу Даријевог сина Ксеркса, Персија није десет година напа ла 
Грчку. Грци су, знали да ће их то јако царство поново напасти.

Припремајући се за одбрану у Атини су се супротставиле 

Први сукоб у Грчко-персијском рату

Маратонска битка

? Испричај на основу скице како су Грци могли својим пешадијским начином борбе преокренути битку у своју корист. Упореди 
карту (скицу) са Херодотовим описом.

? Означи на карти главне трговачке путеве Ко-
ринта и Атине. Зашто је баш по Атину било најо-
пасније персијско ширење?

„[Персијанци]…су са својим бродовима прешли 
на територију Атике… У Атици је Маратон био 
најпогодније место за убацивање коњице у бор-
бу, […] Предводио их је Пизистратов син, Хипије. 
На ову вест су и Атињани пожурили на Маратон-
ско поље. На челу Атињана било је десет страте-
га, десети је био Милтијад […]. Чим су се, значи, 
Атињани постројили на Маратонском пољу, си-
туација се тако одвијала да је њихова ратна по-
ставка по дужини била иста као у Међана, али 
док је средина бројала само неколико редова – 
то је била најслабија тачка ратне линије – дотле 
су оба крила значајно ојачана. Чим су се распо-
редили и жртва се показала повољном, Атиња-
ни су после наредбе у јуришу напали варваре; 
размак између две стране износио је око осам 
стадиона…
 На Маратонском пољу борба је трајала дуго. 
У центру бојишта, где су били постројени само 
Персијанци и Скити, победили су варвари; чак 
су се и пробили и почели су да потискују Грке 
према унутрашњости копна, али су на боковима 
Атињани и Платејци били надмоћнији. Чим су ви-
дели своју победу, Атињани су пустили варваре 
да беже, па су се, објединивши два крила, окре-
нули према непријатељу који се пробио на сре-
дину и тако су их и овде победили. Секући Пер-
сијанце који су бежали, јурили су их све до мора 
где су, употребивши ватру, напали бродове…
 У овој Маратонској бици погинуло је око 6400 
варвара, док Атињана свега сто деведест и двоји-
ца […]“
Херодот

? Упореди борбени морал војника зараћених 
страна. Потражи објашњење за ту разлику.
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две опречне струје. Повећање хоплитске копнене војне сна-
ге оправдавала је Маратонска битка у којој су на копну победили 
Персијанце. Јачање ратне флоте је оправдавала чињеница што 
су Атињани на том подручју могли најуспешније улазити у бит-
ку са Персијанцима, ту су имали највећа искуства.

� На доношење одлуке су утицали привредни и политички интереси. 
За јачање копнене снаге били су аристократи и сељаштво који су бра-
нили своје интересе, желећи да заштите своје земље у рату, а у миру 
су очекивали повећање свог политичког утицаја. Вођа ове струје био је 
један од војсковођа са маратонског поља: Аристид.

Јачање поморске снаге омогућило би развој трговине, ово би се одра-
зило у огромном повећању поруџбеница, па су из тих разлога трговци и 
занатлије подржавали другу опцију. Вођа овог правца био је један бивши 
маратонски стратег, Темистокле.

У политичкој борби победио је Темистокле, а Аристида су 
протерали из полиса помоћу гласања на црепићима (остракизо-
вали). Тада је покренута изградња флоте чије су трошкове покри-
вали из прихода лаурионских рудника сребра на југу Атике. Ус-
коро је Атина имала поморску флоту од 200 бродова, што је 
четири до пет пута превазилазило другу најјачу грчку флоту, Ко-
ринћанску.

ДРУГА ЕТАПА РАТА (480–479. пре н. е) Ксерксова војска
(480. године пре н. е), напредујући ивицом копна, прешла је 
преко Хелеспонта и приближавала се центру Хеладе. Бројча-
но је ова војска надмашила претходне, па и ако су процене из 
старог века – као код Херодота, који помиње масу од више ми-
лиона – и претеране, али војска од 200 000 војника и 650 бро-
дова представља такву силу каква на овом подручју до тада 
није виђена.

� Грчки полиси се нису понашали једнако. Многи полиси су се у ин-
тересу опстанка покорили, највише они са територија изложеним непо-
средном нападу.

„Чим су варвари кренули заједно са Ксерксом, 
и Леонидини Грци су се спремали за завршну 
битку, […] а варвари су масовно падали. Персиј-
ске војсковође су с леђа бичевима тукле војнике 
и непрестано их гонили у напад. Многи од њих 
пали су у море и тако погинули, али још више 
њих је било згажено од својих. Грци, видевши 
да ништа друго не могу очекивати осим смрти – 
пошто је непријатељ заобишао брдо – необуз-
даном жестином и великом снагом тукли су се 
против варвара. Пошто су већином имали само 
сломљена копља, мачем су секли Персијанце. У 
овој бици након херојске борбе пао је Леонида, а 
заједно са њим и други чувени Спартанци…“
Херодот

? Шта је условило такво држање спартанских 
војника?

Темистокле је био присталица изградње фло-
те. Време је потврдило да су његове идеје биле 
исправне: флота коју је он основао, сломила је 

снагу Персије

? Каква је стратешка веза постојала између 
персијске флоте и копнене војске? Како је утица-
ла природна средина на крајњи исход персијског 
војног похода?

Друга етапа грчко-персијског рата



78

 Два најзначајнија полиса Спарта и Атина и око њих груписане државе 
одлучиле су да се супротставе. Склопили су савез и удружили своје снаге.

 Грчки хоплити (првенствено спартијати) су се постројили код 
Термопилског кланца. Овде се између брда и мора могло проћи 
само преко једног уског пролаза. Тај пролаз представљао је капију 
средње Грчке (Беотија, Атика). Лакедемоњани су се јуначки бо-
рили под вођством спартанског краља Леониде до последњег 
човека, али бројчано надмоћнији Персијанци су их савладали. 
Персијанци су победили тако што им је један издајник показао 
планински пут којим су дошли иза леђа грчких бораца.
 Грчке копнене снаге су се повукле све до капије Пелопонеза, 
до Истамске превлаке која спаја полуострво са континентом. Пре-
дали су Беотију и Атику. Становништво Атике, по Темистоклео-
вом плану, пребачено је на острво Саламину, а Ксерксова војска 
је уништила празну Атину.
 И војне снаге су хтели повући до Истамске превлаке. Овом пла-
ну се супротставио Темистокле који је успео да наметне борбу 
код острва Саламине. У уском мореузу покретљивији грчки 
бродови победили су персијску (феничанску) флоту. Ова бит-
ка била је одлучујућа за исход целог рата.

Изгубивши своју надмоћ на мору, Ксеркс је изгубио могућ-
ност за сигурно повлачење, а није смео ризиковати да буде од-
сечен од царства. Зато се са делом своје војске вратио у Азију, 
остављајући значајне снаге у Хелади. Међутим, ове трупе, одсе-
чене од своје позадине, нису се усудиле прихватити борбу са грч-
ким хопитима који су располагали већом војном силом и који су 
се борили у својој земљи. Годину дана након битке код Салами-
не дошло је до одлучујуће копнене битке код Платеје (479. го-
дине пре н. е) у којој је спартански војсковођа Паусанија из-
војевао сјајну победу над Персијанцима.
 Исте године је и грчка флота извојевала тријумфалну победу 
над Персијанцима код Микале на мореузу у близини Милета. На 
Егејском мору су осигурали грчку надмоћ и отклонили опасност 
од персијског напада.
„Када су Атињани, који су боравили око Саламине видели да је Атика 
спаљена, и пошто им је јављено шта се догодило са светињом богиње 
Атине, били су очајни.

„Путниче, јави Спарти да смо овде пали, покора-
вајући се њеним законима.“
Херодот. Погинуле у термопилској бици сахра-
нили су на оном месту где су пали. Њихову сла-
ву као и славу оних који су погинули пре него 
што је Леонида послао савезнике кући, чува 
горњи епитаф

? Погледај у историјском атласу којим се путем 
вратио Ксеркс у Азију. 

? Напиши кратки састав о томе како су међу-
собно повезане поморске и копнене битке у Грч-
ко-персијском рату.

? Које су биле разлике између персијске и грч-
ке флоте? Како су ове разлике одлучиле ратна 
дејства и коначни исход битке? Како је пораз пер-
сијске флоте утицао на судбину јаке персијске 
копнене војске?

Поморска битка код Саламине
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 Исто је тако страшан страх обузео и остале Грке који су се са свих стра-
на окупили на Пелопонезу. Одлучили су да сви они које су изабрали за вође 
заседају и договоре се где би било најповољније место за поморску битку. 
Много тога су предлагали: они са Пелопонеза су мислили само на своју си-
гурност и рекли да се битка мора одиграти око Коринтске превлаке која је 
добро осигурана. Поред тога, уколико би у бици дошло до несреће, могли 
би да се повуку на Пелопонез, где их чека сигурност. Ако би се, пак, повук-
ли на малено острво Саламину, чекала би их невиђена опасност. Темисто-
кле је саветовао да битка буде код Саламине, јер би тако они који се боре 
са малим бројем галија против многоструке поморске силе могли да побе-
де. Са друге стране је доказао да море код Коринтске превлаке уопште не 
одговара за битку, пошто би се борба водила на широкој пучини где би над-
моћнији Персијанци са лакоћом савладали мали број бродова на том ши-
роком простору. Пошто је рекао још много тога важног за битку, на крају их 
је ипак успео убедити. [...] 
 Међутим, маса није попуштала. Шта више, пошто је величина персиј-
ске војске све њих уплашила, нико није обраћао пажњу на вође, већ су на-
стојали да се врате са Саламине на Пелопонез. Када је Темистокле видео 
да вођа флоте не успева да смири светину, а знајући да би уско место код 
Саламине умногоме допринело да извојевају победу, смислио је нешто: на-
говорио је неког да пребегне у логор Ксеркса и тамо одлучно тврди да се 
бродови код Саламине спремају да одбегну са свог положаја и да се оку-
пе код Коринтске превлаке. Краљ се, поверујући веснику, наравно, трудио 
да спречи спајање грчке копнене војске са морским снагама. Одмах је за-
поведио египатској флоти да спречи прелаз између Саламине и простора 
код Мегаре....“
 Краљ је команданту флоте издао наредбу да бродови крену у напад.... 
Персијанци су у почетку, када су још имали широк простор, држући линију, 
међутим, када су стигли до теснаца, морали су да одвоје више бродова, 
тако је дошло до пометње. Командант флоте, који је пловио на челу, први је 
ушао у борбу, погинуо је храбро се борећи. Након потапања његовог брода 
настала је пометња на бродовима варвара. Наиме, било је много заповед-
ника, међутим, нису сви издавали исте команде. Зато су обуставили даљи 
напад и застали да би се повукли. Видевши пометњу варвара, Атињани 
су навалили на непријатеља, па су прамцем својих бродова оштетили не-
пријатељске бродове, а другима су уништили читав ред весла. Када због 
тога доста бродова није могло функционисати, многи персијски бродови су 
се препречили и тако са бочне стране добијали нападе. Због тога су прес- Грчки ратни брод са три реда весла (тријера). 

Скица приказује како се могао онеспособити не-
пријатељски брод

? Реконструиши ток поморских битака у старом веку према скици. Због чега је било потребно повећавати број веслача? Упо-
реди ову скицу са сликом на стр. 60. 
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тали са окретањем и наврат-нанос почели безглаво бежати.“
Диодоров опис Саламинске битке

ЗАВРШНА ЕТАПА РАТА (479–449. године пре н. е) Осло-
бодивши се персијске опасности, Грци нису били јединствени по 
питању наставка рата. Атина и острвски полиси желели су нас-
тавити рат због својих интереса. Друго мишљење су имали коп-
нени полиси који су трговали са Западом. У првом реду Спарта 
је љубоморно гледала на победу Атине и на њено даље јачање у 
случају успешног наставка рата.
 На предлог Аристида, који се после прогонства вратио 478. го-
дине пре н. е. полиси који су били за наставак рата, формира-
ли су савез. Водећу снагу – највећу флоту – дала је Атина, тако 
је она имала одлучујућу реч. Савезници су је бродовима или нов-
цем помагали у рату. Благајна је била на острву Делосу, па одав-
де потиче име савеза: Делски савез.

� Грци, који су сада већ нападали, постизали су велике успехе. Кимон, 
Милтијадов син, поразио је код малоазијске обале феничанску флоту. Ос-
лањајући се на своју снагу, Атина се борила и на источним подручјима. 
Помажући један египатски устанак против Персијанаца, претрпела је те-
жак пораз. Противнапад је предводио Кимон – кога су једном већ били 
протерали из унутрашњополитичких разлога, а сада су га позвали у Ати-
ну. Грчка флота је 449. године пре н. е. код кипарске Саламине остварила 
одлучујућу победу, мада је Кимон још пре одлучујуће битке умро.

Обе стране су увиделе да односе снага не могу значајно про-
менити, па су 448. године пре н. е. после кипарске битке скло-
пили мир. Персијанци су се одрекли свог присуства на Егејском 
мору, на мореузима, у јонским градовима, а Атина даљег ширења. 
Овим миром победоносно се завршила борба малобројних Грка 
са огромним источним царством.

Препоручена литература на мађарском језику: Hérodotosz: 
A görög-perzsa háború

Покушаји огромног и на силу одржаваног Персијског царства пропали су у борбама са Грцима који су бранили 
своју домовину.

Рат су желели наставити полиси, заинтересовани за трговину са Истоком, у првом реду Атина, па су 478. годи-
не пре н. е. склопили Делски савез.

Мир је омогућио Грцима даљи развој, првенствено могућност развоја трговине. 
Атина, носилац највећег ратног терета, имала је значајну власт међу грчким полисима.

? Организуј дискусију о Истамској превлаци и 
острва Саламине. Који став подржава аутор Ди-
одор (докажи своје тврдње детаљима извора)? 
Шта је, првенствено, омогућило грчку победу код 
Саламине? Наведи Темистоклове способности 
као војсковође. Упореди опис битке са картом – 
скицом и илустрацијом о поморској бици.

? Које су чињенице омогућиле да Грци потисну, 
па затим победе Персијско царство које се про-
ширило на цео Блиски исток?

? Због чега је изостала потпуна победа Грка 
над Персијанцима?
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16. Златно доба и пад Атине

УСПОН ДЕМОКРАТИЈЕ Док је Атина побеђивала у ратовима 
против Персијанаца, демократија се даље развијала. Власт аре-
опага 462. годеине пре н. е. значајно је ограничена. У то доба су 
укинуте Солонове реформе којима су највише магистрате могли 
попуњавати само архонти, они са већим приходима.

Средином V века пре н. е. у Атини је дошло до процвата 
демократије, чији је водећи политичар био Перикле, синовац 
убијеног Клистена. Током 15 година биран је за првог стратега, 
па је постао истински вођа атинске државе.

Демократија се тада није остваривала решавањем потешкоћа 
– у том погледу је у Периклово доба била развијена једнакост – 
већ кроз активно учешће у политичком животу. Учешће у по-
литичком животу одузимало је много времена од рада у произ-
водњи, те је опстанак сиромашних био несигуран. Због тога су 
за ове слојеве уведене дневнице. 
 Перикле је увео да се из државне благајне плате дневнице за 
учешће у пословима: у Већу пет стотина, поротницима на су-
довима, а касније су деневнице уведене и за посету позоришту, 
које је играло својствену улогу у политичком животу Грка. Ис-
товремено је прецизно било одређено ко све може бити атин-
ски грађанин, спречавајући на тај начин могућности прошири-
вања грађанских права.

АТИНА У ДОБА ПЕРИКЛА Атинску државну благајну није зна-
чајно оптерећивао систем плаћања дневница.

� Иако грађани нису плаћали порез, зато су га метеци и ослобођени 
робови плаћали. Значајан приход долазио је од трговине, лучког про-
мета, од судова и лаурионских рудника сребра. Новац који су плаћали 
савезници такође је био значајан приход за Атину. Ово плаћање прес-
танком рата не да је било укинуто, већ су га Атињани повећали и прет-
ворили у стални порез.

Богатство Атине базирано је на процвату привреде. Настав-
љен је развој пољопривреде у правцу као и после колонизације, 
уместо житарица гајили су грожђе, маслине, воће и поврће. Раз-
вијало се и занатство: производња керамике, металне робе. Бро-
доградња и градитељство је, захваљујући великим изградњама, 
постало засебна грана привреде. 

� У привреди су се могле запазити две важне појаве: поједине привред-
не гране су се специјализовале. Посебне радионице су израђивале косе 
од метала, копља, штитове, ножеве итд. Производња се и даље одвијала 
у породичним оквирима, али су се отварале радионице са 10–12 радни-
ка. Робови су радили у радионицама, а нарочито у рудницима.

Трговина се највише развила. Са једне стране организован је све већи 
увоз и извоз Атине, са друге стране, захваљујући надмоћи Атине на мо-
рима, порастао је значај посредничке трговине.

„Перикле је, пак, настојао да објасни народу да они нису били дужни оп-
равдавати ове новце савезницима уместо којих ратују и заштићују их од 
варвара, јер савезници не дају ни коње, ни бродове, ни наоружане војни-
ке, већ само новац, који не припада оном ко га даје већ оном ко га прима, 
ако испуњава оно због чега га прима. А пошто је град на одговарајући на-
чин обезбеђен потребним средствима за рат, вишак треба употребити на 

Периклова биста. Име овог способног полити-
чара повезано је са развојем атинске демокра-
тије, чији је најутицајнији вођа био дуго време 

стратег.

? Како је Перикле развио демократију?
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тако нешто, из чега се може створити вечна слава или добробит за оне 
који данас живе […].
 И док су се изграђивале велике, очаравајуће и по лепоти непоновљи-
ве грађевине и такмичењем су уметници надмашили планове савршеним 
извођењем, најчудеснија је била брзина. Јер све, за шта су људи мислили 
да се неће моћи остварити чак ни по цену напрезања више генерација, ус-
пело се завршити [ за једну генерацију] за време процвата овог владајућег 
система [атинске демократије] […].
 И баш због тога се можемо још више дивити Перикловим делима, јер су 
изведена за тако кратко време и зато што постоје и након тако дугог вре-
мена. Гледајући по лепоти, сва су већ тада била стара, а гледајући по све-
жини и данас су тако свежа као да су тек сада завршена. И од тада толико 
цвета у њима нека новина, која и након проласка времена чува своју ле-
поту, као да у овим остварењима станује душа и вечито свежи дах који не 
признаје старост.“
Плутарх: Из Периклове биографије. О Перикловом градитељству у Ати-
ни

Реконструкција Акропоља (атинског горњег града)

? Одакле је Атина добијала приходе? За шта је полис користио своје бо-
гатство? Упореди Периклове изјаве о демократији (стр. 83) са убирањем 
пореза од савезника.

? Потражи зграде означене бројевима на доњој 
скици.

? Како скица приказује, за Атину, важну улогу 
мора?

Атина и Акропољ

1. Партенон
2. Еректејон
3. Пропилеја
4. Храм Атине победнице
5. Статуа Атине Промахос
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Друштвено-политичко уређење Атине у Периклово доба

? Прочитај са скице у којој мери се променило атинско друштво и структура државе од Клистеновог доба. Потражи разлоге 
промена.

 Скоро половину становништва златног доба Атине чинили су 
слободни, пуноправни грађани и чланови њихових породица. 
Правна једнакост је остварена међу грађанима, али је имо-
винска разлика почела да расте. Ово је првенствено последица 
ширења робовског рада. И слободни грађани су добијали посао, а 
робовима је омогућено да се откупе. Периклове уредбе су донекле 
ублажиле разлике: богатије је додатно опорезивао, а сиромашне 
је помагао дневницама. Ова релативна имовинска равнотежа 
и политичка једнакост омогућила је да атинска демократија 
за време једне до две генерације стварно обезбеди равноправ-
ност атинских грађана.

Мишљења два савременика о атинској демократији:
 „Живимо са таквим уставом који се не равна са законима 
наших суседа и пре служимо ми као пример него што ми опо-
нашамо друге. Пошто се не ослања на мањину, већ на већи-
ну, име му је демократија. Према нашим законима, у личним 
предметима су сви равноправни, а што се поштовања тиче, ко 
је по каквом питању на добром гласу пред заједницом, овде 
не одређује друштвени положај, већ сама вредност и када је 
неко способан на нешто што иде у корист града, тога не спре-
чава нити судбина нити друштвени положај. Своје јавне по-
слове обављамо у знаку слободе.“
Тукидид: Говор Перикла о политичком уређењу Атине

„…нема ничег неразумнијег и охолијег од бескорисне масе. 
Због тога би било неиздрживо ако бисмо сада, ослободивши 
се тиранске охолости, пали жртвом неукроћене народне охо-
лости. Јер то што тиранин чини, то свесно чини, а овај народ 
пак нема никаквог разумевања. Како би и имао неко свест, ако 
није учен, ко не зна ни то шта је лепо, ни шта је пристојно и 
наваљује без размишљања, наврат-нанос и пожурује ствари, 
као неки дивљи, набујали брдски поток? Па нека онда народ-
ну власт бирају они који […] желе лоше, а ми пак изаберимо 
једну групу од најбољих људи и поверимо им власт.“
Херодот расправља са персијским угледницима о демократ-
ском и аристократском уређењу државе

? Говорећи о Атини, на које чињенице је био 
поносан Перикле по Тукидиду? Уђи у расправу 
са Периклом. Каквим аргументима би доказивао 
да му понос није оправдан?

? Настави Херодотову расправу. Каква исто-
ријска искуства постоје за и каква против? Иско-
ристи Диодоров опис о бици код Саламиде да би 
описао/описала улогу маса.
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 Из пораслих државних прихода отпочета је велика обнова и 
изградња. За време персијског рата разорена Атина почела је да 
се гради и украшава већим и велелепнијим грађевинама.

НАСТАНАК КОНФЛИКАТА У ХЕЛАДИ Атина се развила у 
изузетно леп град. Очаравајућа уметничка ремек-дела однела су 
огромна средства и бацила су сенку на атинску државу, јер су 
већим делом трошкови плаћани из пореза савезника. Завршетком 
персијских ратова и Делски савез се променио у односу на свој 
првобитни карактер. Више није био одбрамбени савез, већ ко-
лонијално царство Атине у којем су савезници постали порез-
ни обвезници. Оне полисе које су покушале иступити из овог 
нежељеног савеза, Атина је оружјем покорила по цену рушења 
градова, убијањем и одвођењем у ропство њихових становника 
(као нпр. у случају Наксоса).
 У V веку пре н. е. у Хелади су се појавили и други проблеми. 
Пошто је унутрашње тржиште било презасићено, градови који 
су хтели повећати приходе морали су освојити нова тржишта и 
нове територије. Нарочито су они полиси постали ривали јед-
ни других који су се бавили трговином. Супротности су се нај-
више заоштриле између Атине и Коринта који је у трговини по-
тиснут на друго место. Наравно, мањи трговачки градови дошли 
су у конфликт са Атином која је располагала најмоћнијом фло-
том.
 На интересантан начин су се испреплетали интереси у бор-
би за превласт копнене Спарте са традиционално аристократ-
ским друштвеним уређењем и трговачке Атине са демократским 
уређењем. Пошто су интереси Спарте и противника Атине у 
трци за превласт у трговини били исти, заједно су се борили 
против Атине.

ПЕЛОПОНЕСКИ РАТ (431–404. године пре н. е) Рат је не-
посредно проистекао из борбе трговачких градова. Колоније су 
се побуниле против Коринта који је хтео задржати своју власт над 
тим градовима и тражили су подршку Атине. У исто време Ати-
на је свој суседни град (Мегару која је припадала Пелопонеском 
савезу) искључила са тржишта Делског савеза. Спарта (која је и 
са Коринтом била у савезу) захтевала је укидање Делског са-
веза. Пошто је Атина то одбила, Спарта је покренула рат против 
ње. Ратни догађаји су текли према очекивањима: Атинска флота 
је уништавала обале Пелопонеза, а спартанске хоплите Атику.

� Ниједна страна није могла сломити отпор друге. По Перикловом плану 
становници Атике су се бранили иза зидина Атине, јер се нису усуђивали 
упуштати у борбу на копну са многобројно надмоћнијом војском Пелопонеског 
савеза. Непријатељска војска се више није упуштала у освајање Атине, али 
је током лета уништавала њену околину. Штете су трпеле обе стране, све док 
није уследио неочекивани преокрет: у пренасељеној Атини избила је куга.

У овој епидемији умро је и Перикле, водећи политичар Атине. Након 
његове смрти на власти је остала ратоборна странка, па су једно време борбе 
настављене променљивим успехом. Обе стране, исцрпљене у рату, склопиле 
су мир (421. године пре н. е), вративши се на почетно, предратно стање.
 Узроци који су довели до рата нису нестали, па тако једном изузетно спо-
собном, бескруполозном, славољубивом политичару у Атини, какав је био 
Алкибијад, није било тешко да своју домовину поново уведе у рат. Покре-
нута је велика флота ради освајања Сицилије (415–413. године пре н. е).
 Атинску војску која је опседала Сиракузу и другу флоту која им је посла-
та у помоћ потпуно су уништили уз помоћу Спартанаца. Све војсковође су 
погубили, а војнике продали као робље. На Сицилији је уништена главни-

„Када су (атински) изасланици стигли у Спарту, 
Спартанци су сазвали народну скупштину на којој 
су се, углавном Коринћани и Тебанци, али и дру-
ги Грци, противили склапању мира са Атињани-
ма, радије су предлагали уништење града. Спар-
танци су, међутим, изјавили да неће гурнути у 
ропство један такав град који је током највеће 
опасности која је задесила Грчку имао тако ве-
лике заслуге, већ намеравају склопити мир под 
следећим условима: нека Атињани поруше Ве-
лике зидове око града и (луке) Пиреја, нека пре-
дају скоро све своје бродове, могу задржати само 
дванаест, нека пусте избеглице да се врате у 
своје полисе, нека им непријатељи и пријатељи 
буду исти као Спартанцима и нека их (Спартан-
це) следе и на копну и на мору, без обзира где 
ови водили рат.“
Грчки историчар Ксенофонт о спартанским ус-
ловима за мир, 404. године пре н.е.

Хроничар и учесник Пелопонеског рата – Туки-
дид

? Шта је мотивисало политику савезника, а шта 
политику Спарте у случају Атине? Шта је по-
стигла Спарта овим условима за мир? Како се 
аутор односи према Спартанцима?
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на атинске војске. Поред тога, током рата увређени Алкибијад је пребегао 
код непријатеља и по његовом савету Спартанци су стационирали сталну 
посаду у Атици.
 Пошто се ситуација у Атини погоршавала, избиле су унутрашње бор-
бе. Чак су позвали и Алкибијада да се врати, али више није било помоћи. 
Спарта им је нанела смртоносни ударац: обратила се старом непријатељу 
Персијанцима и за значајну своту новца склопила уговор са њима. За уз-
врат се одрекла независности јонских градова. Добијеним новцем опреми-
ли су флоту која је ослабљену Атину потукла код Хелеспонта. Већ је траја-
ла опсада Атине када је она затражила мир.

Мир су склопили 404. године пре н. е. Атина је морала да 
распусти свој савез, да преда флоту. Срушили су градске од-
брамбене зидине, Дуге бедеме. Атина више није могла битно ути-
цати на грчку историју.

КРИЗА ПОЛИСА Рат није решио проблеме; вишедеценијска 
разарања су их још више продубила. Атина је пропала, али не-
пријатељства нису престајала. Водећа улога је једно време припа-
ла Спарти. Тада су против Спарте устали некадашњи савезници 
и у сукоб су увукли Атину. Касније се уздигла Теба. У исти „та-
бор“ против ње ушла је и Спарта и Атина. Ратови су се устали-
ли, а полиси нису могли одржавати привредни развој.
 Промене су настале и у унутрашњем животу држава полиса. 
После ратних разарања на малим и средњим поседима и у занат-
лијским радионицама због недостатка материјалних средстава 
нису могли поново покренути производњу. Њих су јефтино по-
куповали имућнији грађани, тако су настала велика имања и за-
натлијске радионице. Новим власницима се више исплатило да 
у њима посао обављају робови. Сељаци и занатлије, средњи 
слој грађана, који је био ослонац демократског уређења, оси-
ромашио је. Узалуд је могућност демократије постојала, када су 
имовинске разлике у тако великој мери расле. Закони које је га-
рантовала демократија, сада су се окренули против ње. Грађани 
су изгубили своју имовину, па су почели живети од државне по-
моћи. Тако је од грађана који су раније осећали одговорност 
за свој полис, постала маса којом се могло управљати и која 
је често свој глас продавала за новац.
 Ове промене су утицале и на војске полиса. Пошто се смањио 
број оних грађана који су се могли самостално наоружавати, мо-
рали су подићи најамничку војску. Најамници више нису ратова-
ли за своје градове, већ за своје послодавце који су их плаћали.

После завршетка персијских ратова пуна правна и делимична имовинска једнакост осигурала је демократију грађа-
нима Атине.

Немогућност ширења тржишта и међусобни ратови између полиса довели су до привредног пада.
У градовима-државама знатно су порасле имовинске разлике.
Полис више ни економски ни војно није могао обезбедити Грцима услове за развој.

„Кад је свануло, Никија је повео војску. 
Сиракужани и њихови савезници су им 
непрестано били за петама и са свих страна су 
их нападали стрелама и копљима. Атињани су 
напредовали према реци Асинар. Када су стигли 
до реке […] свако је од њих хтео први да пређе 
преко, […] падали су једни преко других, газили 
су једни друге, један део  је, рањен копљима, 
згажен коњима моментално преминуо, док се 
други део – једни преко других – котрљао у бујицу. 
Сиракужани су на супротној стрмој страни реке, 
постављени целом обалом, убијали Атињане […]. 
Пелопонежани су, пак, сишли за њима и убијали 
оне који су се налазили у реци, […] И када су у 
реци већ једно преко другог у гомилама лежали 
лешеви – део војске у реци, а други део, ако је 
из реке успео побећи, згажен копитама коња – 
тада се Никијас  предао Гулипу, јер је њему више 
веровао него Сиракужанима, молећи га да са 
њим чине што год желе, само нека престану са 
убијањем војника. На то је Гулип издао наређење 
Лакедемоњанима да од тада, хватају живе људе 
[…]“
 Пропаст атинске војске на Сицилији. Из исто-
ријског дела грчког историчара Тукидида

? На основу извора изради скицу карте о току 
битке. Које су чињенице довеле до пропасти 
Атињана?

„Мој отац […], на пример, никада није допус-
тио да купим обрађену земљу, већ само такве 
парцеле које је остале необрађене због небри-
ге или неспособности власника. Наиме, рекао је 
да су обрађене земље скупе, а вредност им се не 
може повећати. Према његовом мишљењу, ако 
им вредност не расте, онда ни не пружају толику 
радост, јер постепено повећавање сваког имања 
и стоке пружа свом газди највише радости.“
Ксенофонт

? Због чега је откупљивана необрађена 
земља?
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17. Грчка свакидашњица, уметност 
и наука

СВАКИДАШЊИЦА Живот грчког човека одвијао се у кући и на 
јавним местима. Куће грчких грађана биле су окренуте према 
унутра и изузев улаза ретко се нашао отвор на спољним зидо-
вима грађеним од ћерпича, непечених цигала. Приземну зграду, 
покривену глиненим цреповима, подизали су око једног унутра-
шњег дворишта (атрија) које је давало светлост и било место 
кућног светилишта, а из дворишта се улазило у одаје за жене и 
мушкарце.
 У грчким кућама су се могли наћи предмети за становање које 
и данас користимо (сто, столице...), али су канапе, које нису слу-
жиле само за ноћни починак, већ су на њима лежећи јели и при-
мали своје пријатеље, биле више у употреби. Функцију данашњих 
ормана имали су сандуци.

� Куће су украшавале разне тканине које су висиле на зидовима, а по-
дови су били израђени од мозаика. Од предмета за кућну употребу исти-
цали су се уметнички израђени предмети од керамике. Вазе су у почет-
ку украшавали геометријским облицима, после животињским, људским и 
митолошким фигурама, или митолошким бићима, сценама из свакоднев-
ног живота. Главне боје су биле црвена (глина) и црна (раствор глине који 
је током печења постајао црн).

Грчка стамбена кућа са намештајем

? На основу скице испричај како је живео грчки грађанин у својој кући. Упореди дом грчког грађанина из античког доба и дом 
једног данашњег добро стојећег грађанина (грађевинске карактеристике, подела просторија, опремљеност). Зашто је грчка 
кућа била затворена према спољашњем свету?

„… У кућу која гледа према југу зими сија сун-
це, а на терасу која се налази пред кућом лети 
- пролазећи изнад главе и изнад крова - сун-
це баца сенку. А ако је то тако добро, онда део 
куће, која гледа на југ, треба градити вишље, да 
не бисмо оградили зимско сунце, а северни део 
куће ниже, да хладни ветар не би улазио. Јед-
ном речју, вероватно је најпријатнија она кућа, 
а уједно и најлепша, у којој се газда у сваком го-
дишњем добу може повући у најпријатнији део и 
у којој своје благо може сместити најсигурније. 
Слике и други шарени украси нас лишавају већег 
уживања од оног што нам могу пружати.“
У Ксенофонтовом тексту Сократ говори как-
ва је идеална кућа за становање

? Према Ксенофонту какве је услове требала 
да задовољи грчка кућа? Упореди опис са црте-
жом.

? У чему се разликовао начин живота грчког 
грађанина од начина живота какав си упознао на 
Блиском истоку?
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 У почетку (VII–VI веку пре н.е) распространила се црнофигурална ке-
рамика. Ову керамику карактерише то што су на природној боји керами-
ке ликови бојени црном и разним помоћним бојама (нпр. бела и љуби-
часта). Детаљи се уочавају захваљујући угравираним линијама. Поткрај 
VI века пре н. е. у Атини су почели израђивати керамику црвених фигу-
ра. Код ових су се облици јављали у природној боји керамике, а позади-
ну је давао тамнији премаз. Детаље означавају линије извучене четкицом.

 Укућани, жене и мушкарци имали су сличну одећу. Лепши 
пол је носио хитон који су савијали од четвороугаоног комада 
текстила, спојеног са дугмадма и иглама, око струка су везивали 
појас. Мушка одећа се, у ствари, такође састојала од једног 
комада тканине пребачене преко оба рамена. Млађи су носили 
краћу, а старији дужу одећу. Често, првенствено по кући, ходали 
су боси, али су о празницима обували кожне сандале, док су за 
дужа путовања или јахање обували кожне чизме. 

Важне просторе за Грке представљали су јавни тргови и 
јавне зграде: овде се одвијао пословни, религиозни и политички 
живот. Градска пијаца, агора, уједно је представљала и центар по-
лиса. Овде су у једном реду смештене значајније зграде, као на 
пример у Атини Булетеруион, сала градског савета.

У неким полисима подигли су храмове за више богова, али је 
сваки град имао свог заштитника за кога је изградио светилиште. 
Неки култови су добили велики значај, нпр. Деметрин култ на Ко-
ринтској превлаци. Међу прекрасним грађевинама на Акропољу 
налазио се Партенон, храм посвећен богињи Атини.

ПОЗОРИШТЕ, АРХИТЕКТУРА, ВАЈАРСТВО 
Својеврстан елеменат грчке уметности било је позориште. Дра-
ма је настала из песама, певаних у част бога Диониса. Кас-
није се развило у самосталну уметност и постало је део култур-
ног и политичког живота Грчке.

? Какви се алати и процеси рада могу препо-
знати на слици? Каква је одећа људи?

„Дакле, писац каже да се заслуге учињене вама 
радије,
Штитио вас је да вас не може преварити неко 
изасланство за унутрашњост,
И да се не радујете улизивањима отворених уста 
као млакоња у јавним предметима […]
…јер он и у будуће говори истину
У својим комедијама учи на добро и на срећу
наводи;
Не улизује се, а не нуди ни награду; не вара вас 
шареним варалицама,
Ни не сплеткари и неће вас срамотити, већ увек
на добро учи.“
Аристофан 

? Колико је грчко позориште могло примити 
гледалаца? Каква су грађевинска решења 
омогућила да сваки гледалац ужива у пред-
стави?

Реконструисани цртеж грчког позоришта и позо-
ришне маске. Маска је упућивала на карактер ту-
мачене улоге и појачавала је глас глумаца

Хитон

? Зашто је позориште имало важну улогу у 
демократији?

Керамика са црвеним фигурама приказује лон-
чарску радионицу
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� На почетку су се представе одржавале на агори, касније су подигли 
посебна позоришта на отвореном простору. Гледалиште су издубили на 
падинама брда (у Атини на обронку Акропоља) и обложили га каменом. 
Између гледалишта грађеног у облику полуелипсе и зграде грађене на 
другој страни смештена је позорница која је имала одличну акустику. 
Глумци су могли бити само мушкарци, а због великих димензија (често 
и 10 000 гледалаца) глумци су глумили под карактерним маскама. Позо-
ришни комади су имали и важне политичко-васпитне функције. Редов-
но су се такмичили аутори драмских текстова.

 Грци су били велики градитељи. У првом реду су обраћали 
пажњу на јавне грађевине (храмови позоришта, стадиони, тремови 
са стубовима = стое итд) које су грађене од племенитих материјала 
(кречњак, мермер) уметничком израдом. Грчке зграде су грађене 
од претходно брижно исклесаних камених коцки које су међусобно 
повезивали гвозденим копчама. Пошто сводове нису примењи-
вали, стубови су били карактеристични елементи у грчком 
грађевинарству. Развој њиховог грађевинарства можемо пратити 
на основу различитих стилова стубова (дорски, јонски, коринтски).
 Грађевине су радо и богато украшавали статуама и фри-
зовима који су често и фарбани. (Наравно, данас можемо виде-
ти само трагове тога). Вајарство код Грка није само допуњава-
ло грађевине, већ је било истакнуто уметничко стваралаштво. 
У почетку је стваралаштво (ахајски период) карактерисало уко-
чењо држање тела, али су већ у класично доба (V–VI век пре н.е) 
стварали динамичне ликове који су верно изражавали покрете и 
осећања. Бројним уметницима знамо имена, као Мирон и Фидија. 
Њиховим делима се и данас дивимо.
  
ГРЧКА НАУКА Значајни елемент разноврсне грчке културе била 
је наука. Народи старог Истока нагомилали су огромно знање, али 
нису систематизовали податке, нису разумевали међусобну по-
везаност. Грци су се истакли баш у томе, они су научно обра-
дили природне и друштвене појаве. Ове методе се заснивају 
на посматрању чињеница, истраживању узрочно-последич-
них веза. Развој науке подстицао је слободнији политички сис-
тем, а и то што се у Хелади није оформио јак свештенички слој, 
па су научници слободније износили своја гледишта.
 Развој људске мисли, одвајањем од митологије покренут 
је у најразвијенијем подручју, Јонији у VI веку пре н. е. где су 
постојале чврсте везе са Истоком. Нови поглед на свет почео је 
да се шири из Милета, богатог трговачког града.
 У то доба научне гране се још нису раздвојиле, па су се ми-
слиоци истовремено бавили природним појавама, политиком 
и уметношћу. Научне дисциплине (физика, историја итд) ће се 
тек касније издвојити из филозофије (philo-sophia= љубитељ муд-
рости).
 У почетку је за мислиоце на првом месту било питање о на-
станку и стварању света. Уместо митолошких објашњења поку-
шавали су дати реалније одговоре. Тако су мислиоци из Милета, 
међу њима и Талес, за основну теорије о настанку света наво-
дили неке од праелемената (вода, ваздух, ватра). Покушаји да се 
свет објасни путем размишљања, наравно, били су понекад да-
леко од стварности. Напредак је у томе што узроке нису тражили 
изван природе, него у самим појавама. Желећи да открију међу-
собну зависност, поставили су темеље научног размишљања. Од 
њихових резултата могли су кренути и други филозофи. 

Амазонка. Дело Фидија, истакнутог вајара 
класичне грчке уметности. Некадашња бронзана 
статуа се данас може видети као римска копија 
од мермера. Многа грчка уметничка дела су 

сачувана захваљујући Римљанима који су 
радо копирали дела старих Грка
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� Северно од Милета у VI–V веку пре н. е. стварао је Хераклит, истак-
нути научник Јоније. За њега главно питање промене природе није више 
било како је настао свет, него питања, везана за кретањe, променене и 
законитости у природи и друштву. Уочио је да је у свету све подложно 
променама, али да ипак постоје и законитости, да је све последица међу-
собног утицаја супротних сила.

СОФИСТИ Од VI века пре н. е. Атина је постала и центар на-
учног живота. Ту су стварали истакнути представници духов-
ног живота тог доба.
 У Атини је настала демократија која је у принципу свакоме 
обезбеђивала право учешћа у управљању државом. За учешће у 
политичком животу било је потребно образовање, пошто су се 
вештином говора на народним скупштинама, у већу, кроз диску-
сије решавале политичке расправе. Први професионални слој 
интелектуалаца били су софисти, лутајући наставници муд-
рости. Они су за новац припремали младиће, жељне образовања 
и политичке афирмације из области митологије, беседништва и 
вештине дискусија.
 Нису нудили јединствeну слику света, већ су ученике обучавали 
да противнике аргументима натерају да прихвате њихово 
мишљење. Наравно да је тешко одредити шта је истина и шта 
је добро ако човек слободно мисли и не присиле га да прихвати 
неку тврдњу. Софисти су толико развили своју вештину да, ако 
је то било потребно, могли су слушаоце да увере у исправност 
супротног гледишта, сматрали су да је све релативно.

� Настанку различитих погледа допринео је развој грчке трговине по-
моћу које су Грци упознали многе народе, њихову традицију, религију. 
Упознајући се са различитим ставовима, софисти су налазили потврду 
свог става да је све релативно. Схватили су да различите религиозне 
навике на различитим подручјима садрже различите наредбе, прописе 
и оно што је на једном подручју врлина, на другом може представљати 
грех. Из тога су закљичили да су обичаје и законе створили људи. Један 
од софиста је изјавио: „Човек је мерило ствари“.
 Многи су погрешно тумачили мисли о релативности, па су посумњали 
и у основне законитости и вечите људске вредности, сматрајући да свако 
сâм треба да одлучи шта ће сматрати добрим.

СОКРАТ (469–399. године пре н. е) Баш се против оваквих 
претеривања побунио филозоф Сократ који је живео у Атини у 
V веку пре н. е. Тврдио је да постоје непролазне вредности као 
што су истина, љубав и друго, и њих не одређује појединац, већ 
оне постоје саме по себи. Ствари до којих се долази сазнањем, 
могу се мењати, ту се делом слагао са софистима, али су појмови 
увек идентични сами са собом. Задатак човека је да их упозна, 
како би живео примерно, што је једини пут за остварење среће. 

� Спознаја је могућа ако покушамо о стварима створити тачне појмо-
ве. У стварању појмова Сократ је следио тзв. метод бабице, тј. методу 
мејутика (Мајка му је била бабица). Његов основни принцип био је да 
учитељ треба да помогне да се на свет изнесе знање које се налази у 
људима. Постављао је таква питања људима да је упитаник на крају сам 
дао правилан одговор на постављен проблем.

 „СОКРАТ: Постоји ли такав човек, Мелетe, који верује у постојање људ-
ских ствари, али у постојање људи не верује? […] Има ли таквог човека који 
не верује у постојање коња, али у коњске трке верује; који не верује у фла-
утисте, али верује у глас флауте? […] А сада одговори : има ли ко верује у 
деловање демона, а не верује у демоне?
МЕЛЕТ: Нема

„Улазимо у исте реке, а ипак не улазимо у исте, 
постојимо, а и не постојимо, а ипак нас нема. 
 Рат је отац свега и краљ свега. Он је једне на-
чинио боговима, друге људима, неке је начинио 
робовима, а друге је ослободио.
 Исто се то налази и у човеку, живом или 
мртвом, било будном или уснулом, младом или 
старом. Јер, ово је то а то је оно.“
Из Хераклитовог учења

? Осмисли принцип који је на више начина 
образложио Хераклит. 

Горгиа са Сицилије је у V веку пре н. е. форму-
лисао следеће ставове: 
1. Ништа не постоји.
2. Ако и постоји, за човека је несхватљиво.
3. Ако је и схватљиво, немогуће је саопштити 
другима.

„Само, Атињани, сматрам да исте грешке имају 
и добре занатлије као и песници: свако, ко своју 
струку добро обавља, замишља да је он и свему 
другом најмудрији и, богме, ова њихова грешка 
је прекрила и ону њихову мудрост.“
Платон: Сократова одбрана

„…јер ја мислим да ништа не добијам тиме ако 
мало касније испијем (отров којим је извршена 
смртна казна) и био бих сам пред собом смешан 
када бих се хватао за живот и штедео оно од чега 
више ништа немам.“
Платон је писао и о Сократовој смрти 

Сократ. Римска копија у мермеру бронзане статуе 
коју је у оригиналу вероватно радио Лисип
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СОКРАТ: […] Тврдиш да верујем у дејство демона и ширим учење о њихо-
вом постојању…дакле, према твојим речима које си и заклетвом потврдио у 
својој оптужници верујем у деловање демона. Међутим, ако верујем у дело-
вање демона, безусловно је потребно да верујем и у демоне. […] А демоне 
не држимо за богове или за децу богова? Шта кажеш, да или не?
МЕЛЕТОС: Да“.
Детаљ из Платоновог дела: Сократова одбрана

? Уочи каквом је логиком оправдао себе Сократ од оптужбе да не 
верује у богове. Потражи ко су демони.

ПЛАТОН (428–348. године пре н. е) Платон је био Сократов 
ученик који је даље развијао учење свога учитеља. И према 
његовом мишљењу је свет чула променљив, само су појмови 
(лепо, добро) стални. Према њему, они постоје у свету идеја
(одавде потиче израз идеализам), а наш чулни свет је његова 
сенка, несавршена копија. Стварно постојећи свет је духовни свет 
појмова, наспрам нашег променљивог несавршеног света чула.

� Идеје смртници могу упознати путем сећања: али сваки од нас може 
стићи само до тог нивоа знања, колико је идеја упознао пре овоземаљског 
живота.

 Важан део Платоновог система размишљања чини његово схва-
тање о идеалној држави. У својој теорији о држави он замишља 
круто друштво, подељено на више група.

� На челу друштва (и државе) стоје најистакнутији мудраци који управ-
љају државним пословима. Ко ће се сматрати мудрацем, одређује се 
знањем, што контролишу испитима. Они који не одговарају поставље-
ном нивоу, улазе у групу ратника и брину о заштити заједнице. Трећи 
слој чине радници, који снабдевају себе и остале. Према Платоновом 
мишљењу међу задатке државе спада и васпитање, па би било пожељ-
но да се деца одвоје од својих родитеља и васпитавају у заједници.

АРИСТОТЕЛ (384–322. године пре н. е) Аристотел је био 
Платонов ученик који је делом подржавао свог учитеља, али се 
у много чему разликовао од њега. У Атини је основао научну 
радионицу са збирком експоната из природе и библиотеку. 
Овде се нагомилала велика количина научних материјала. У 
овој стваралачкој заједници су постављени темељи каснијих 
научних дисциплина.
 По његовом мишљењу и материјални и духовни свет (свет фор-
ми) стварно постоји. Аристотел је духовни свет сматрао вишим 
од материјалног, а да свет одржава „први покретач“, божанство.

� Према сопственом признању о својој замисли о настајању ствари није 
тешко открити модел занатлијског рада. Заправо, по њему, сама форма 
(план у глави занатлије) обликује пасивну материју. Приликом спознаје 
неких ствари наменио је улогу и искуству, међутим, суштина узајамне по-
везаности се може упознати само апстрактним размишљањем.
 Његова идеја о уређењу државе такође се разликује од Платоно-
ве. Одбацио је тиранију, али и демократију, веровао је да се иде-
ално уређење може наћи у праведној аутократији. Сматрао је 
да човек треба да се држи златне средине. 

ИСТОРИОГРАФИЈА Осим филозофије развиле су се астроно-
мија, математика, медицина и географија. Њихов потпуни процват 

„…На пример, помислимо на то да на свету има 
много столова и кревета. […] Али „идеју“ имају 
само два намештаја: „идеја“ кревета и „идеја“ 
стола. […] И зар немамо обичај да кажемо да 
мајстор, угледајући се на ове идеје, израђује оне 
кревете, односно, оне столове које ми користи-
мо…?
Платон: Држава, X књига

? Каква су искуства могла водити Платона 
при формулисању теорије о идејама?

? На које друштво подсећа Платонов си с-
тем?

„Али од свих поменутих принципа са становишта 
опстанка неповредивости устава најважнији је 
[…] тај да се васпитавање остварује у духу сваг-
дашње уставности. Јер ни одлуке, донете помоћу 
најблажих закона и пристанком целокупног наро-
да, немају никакве користи ако у држави грађа-
ни нису у демократском или олигархијском духу 
навикавани и васпитавани зависно од тога о как-
вом је уставу реч. Одгоји у уставном духу, међу-
тим, не значи да грађани чине оно што је драго 
присталицама олигархије и демократије, него да 
раде оно чиме се може одржати олигархијска и 
демократска власт“
Аристoтел о умереној владавини

? Шта сматра Аристотел најважнијим код про-
цене устава и закона? Због чега је на овај начин 
Аристотел који је живео у IV веку пре н.е постав-
љао питања?

Платон. Мермерна копија бронзане статуе коју је 
израдио Силанион
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је, међутим, уследио у доба хеленизма. Изузетак је била историо-
графија, чије су две истакнуте личности стварале у овом периоду.

Први историјски рад који није само обрадио догађаје по 
временском редоследу, нити само лоцирао догађаје, већ је тра-
гао за његовим реалним узроцима, везује се за Херодота. Основ-
ни закон историје, по њему, јесте кружење унаоколо: уздижу 
се народи, градови, царства, истакнуте личности, потом пропа-
дају и кружење почиње изнова.

� Херодот, кога називају „оцем историје“, живео је у V веку пре н. е. 
Описао је о грчко-персијски рат,.пошто је желео да читаоце упозна са 
учесницима великог ратног сукоба. Описујући народе Персијског царства 
представио нам је цео тада познати свет. И сам је обишао грчке градо-
ве-колоније, пропутовао Исток, био је у Египту и Месопотамији. У својим 
шароликим описима одбацио је митолошка објашњења, трудио се да от-
крије реалне историјске узроке догађаја. Његове описе већ си упознао/
упознала, јер смо их већ више пута користили.

 Највећи грчки историограф био је Тукидид. Као атински стра-
тег и сам је управљао збивањима. Приказао је пропаст свога гра-
да у рату између Атине и Спарте (Пелопонески рат).

� Херодот је живео у малоазијском грчком граду (Халикарнасун), а Ту-
кидид је потицао из богате породице са Атике. Као стратег доживео је ве-
лики војни пораз у Тракији, због чега је прогнан из Атине на двадесет го-
дина (једно време је живео и на двору македонског краља). Своје дело 
о великом рату између Атине и Спарте почео је писати већ по самом из-
бијању рата. Иако је волео своју ужу домовину Атину, захваљујући из-
гнанству, лишен је пристрасности. У свом делу је наводио разне доку-

Реконструкција Херодотове карте света

? Упореди данашњу карту са картом Хекатеја. Објасни значења цртежа на карти.

Херодот. Статуа оца историографије је сачувана 
такође као римска копија
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менте (уговор, званичне записе итд), а при дијалозима се трудио да они 
буду веродостојни. 

Посматрао је повезаност догађаја. Узимао је у обзир привред-
не и географске чиниоце као и људски фактор и случајност, док 
натприродни фактор није узимао у обзир. Установио је да до-
гађаји произилазе једни из других.

Препоручена литература на мађарском језику: R. Ling: A klaszikus 
görög világ 

Грци су створили научне дисциплине које систематизујући чињенице трагају за правим узроцима ствари и њихо-
вим међусобним везама.

Раздвајање људског размишљања од митолошких објашњавања започело је у Јонији. Прво су се бавили питањем 
настанка света, наводећи праелементе за његов настанак. 

Касније је интересовање пренето на узроке промена, па на односе човека и друштва.
Софисти су сматрали да је човек мерило свих ствари, одбацивали су трајне вредности.
По Сократу човека може да усрећи знање, а знање се стиче тачним одређивањем појмова. 
Платон је сматрао да су идеје стварне, његово учење о идејама допринело је разумевању суштине појмова.
Аристотел је сматрао да и материјални и духовни свет стварно постоји и где је дух активан, а материја пасив-

на. Његова делатност је допринела развоју појединих научних дисциплина.
Развила се и историографија. Први представници су се бавили проучавањем узрока догађаја.

УСПОН МАКЕДОНИЈЕ Македонци, далеки рођаци Грка, жи-
вели су на просторима између Олимпа и Тракије. Ова земљорад-
ничка и сточарска племена била су у тесној културној и економ-
ској вези са Грцима и постепено су преузели њихову културу. 
Њихово краљевство је реформама ојачао младић, васпитан у 
Теби који се касније назвао Филипом II (357–336. године пре н. 
е). Учврстио је финансијско стање државе и, ослањајући се на 
тракијске руднике злата, био је први који је у Европи ковао злат-
ни новац. По узору на Тебу створио је најснажнију војску тог 
доба чију је окосницу чинила македонска фаланга. Елитну 
јединицу коњице чинили су припадници аристократије, а пеша-
дију слободни сељаци. 

� Филип је искористио пропадање грчких полиса, њихове вечите међу-
собне ратове и, наизменице подржавајући зараћене стране, постепено 
је загосподарио целом Хеладом. Прво је под своју контролу ставио се-
верне луке, а касније средњу Грчку.

18. Јединство Хеладе – 
Александар Велики

„Оно што је раније било велико, обично је поста-
ло мало и оно што је у моје време велико, раније 
је било мало. Дакле, с тим сазнањима да људ-
ска срећа никада није иста, подсећам подједна-
ко се обе.
 У људским стварима постоји једно одређе-
но кружно кретање које не допушта да увек исти 
буду срећни.“ 
Херодот

? Какве законитости постоје у историји по 
Херодоту?

? Упореди Херодотов и Тукидидов текст. 
Какве разлике откриваш у начину излагања?

„А сад обратите пажњу на изворе снага нашег 
ратног непријатеља Филипа. Пре свега, био је 
неограничени господар својих потчињених, што 
је са становишта рата најважнија околност. Били 
су навикнути на стално баратање оружјем. Нов-
ца је имао у изобиљу и могао је учинити све што 
је сматрао за добро. Своју намеру није морао 
унапред саопштавати на народним гласањима, 
није требао јавно да се саветује, није се бојао не-
пријатности званичних тужитеља, није се бојао 
оптужби да крши закон.“
Демостен о снази Македонаца

? Како говорник процењује ратне могућности 
демократског аристократског државног уређења? 
Како се изражавао о томе Перикле (стр. 83)? Који 
су разлози различитих ми шље ња?

? Зашто је било неопходно за даљи развој 
Грчке да оствари јединство?
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 Грци нису били јединствени у борби против Филипа. Под 
вођством Исократа формирала се једна промакедонска стран-
ка која је решење грчке кризе видела у освајању Персијског цар-
ства. Овај велики подухват се могао остварити само уједињењем 
грчких снага, што су представници ове странка очекивали од 
Филипа. По њиховом мишљењу, јединство и освајања укинуће 
унутрашње борбе, а плен од освајања омогућити благостање. 
Наиме, освојене територије ће постати тржиште за грчку робу. 
У освојене делове преселили би сиромашне који су били узрок 
унутрашњих напетости. 
 Против ове групе био је Атињанин Демостен који је желео 
очувати независност полиса и демократију која је у њима из-
грађена. Ослабљени полиси нису се могли супротставити. Де-
мостен је желео очувати свет који, заправо, већ није постојао. 

Македонска фаланга – пешадија са сарисима

? Како се може оценити са привредног, по ли-
ти чког и стратешког становишта положај Ма ке-
доније у региону?

Македонија

? Упореди реконструкцију са основним цр те-
жом фаланге. Испрекидане црте означавају 
појединце унутар фаланги. У којој је мери од-
војено кретање подјединица утицало на по ве ћа-
ње дејства фаланги? Испитај на основу извора 
како је ову могућност искористио Александар.

? Организуј народну скупштину. Об ра з ло жи 
чије је мишљење исправније: Сократово или 
Демостеново.

? Подсети се какву улогу су играли у грчкој 
историји градови приказани на карти?
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Полиси у IV веку пре н. е. нису могли обезбедити стварну демо-
кратију нити економски развој. Тако Демостен није могао да по-
нуди излаз из те ситуације, само је желео очувати лепи, али већ 
пропали свет. Његови чувени ватрени говори против Филипа (фи-
липике) нису били од помоћи.

Полисе удружене против Македоније 338. године пре н. е. 
Филип је победио код Херонеје, после чега је цела Грчка пала 
под његову власт. Следеће године је сазвана скупштина у Корин-
ту где јеодлучио да се покрене војни поход против Персије који 
није реализован због убиства краља.

РАТНИ ПОХОД АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ Филипа је на прес-
толу наследио Александар (336–323. године пре н.е). Младић је 
добио одлично васпитање у духу грчке традиције. Подједнако су 
обраћали пажњу на његов телесни и духовни развој. Способног 
питомца подучавао је Аристотел, највећи ум тога раздобља.

� Још за време владавине свога оца учествовао је у управљању држа-
вом и у ратним походима. Због тога је са својих 20 година могао савлада-
ти све потешкоће: побуне и сплеткарења које се редовно јављају прили-
ком преузимања власти. Био је немилосрдан и према грчким полисима. 
Да би их застрашио, побуњену Тебу је порушио, преживеле становнике, 
изузев промакедонски настројене, продао је у робље.

Пошто је ојачао своје царство, решио је да оствари велики 
план свога оца и Грка – освајање Персије. Са грчко-македон-
ских војском од 30–40 000 војника 334. године пре н. е. прешао је 
преко Хелеспонта. Први пут у историји света војнике је пратила 
група научника са намером да се покаже ширење грчке културе.

� Нападнуто Персијско царство већ није било она моћна царевина из 
времена Дарија I. Државом је управљао Дарије III, краљевска власт је ос-
лабила, покрајине су тежиле ка независности. Персијска војска се није раз-
вијала, што доказује чињеница да су све више користили грчке плаћенике. 
Они су се борили и против Александра, а ако би пали у заробљеништво, 
са њима се поступало строже, као са издајницима.

До првог сукоба дошло је код обала Мраморног мора, код реке 
Граника, где су се сукобили само са малоазијским снагама. Грч-
ко-македонска војска је тријумфовала. Следеће године (333. пре 
н. е) македонски краљ се сукобио са главним персијским снага-
ма које је предводио Дарије III. У бици код Иса испољиле су се 

„Кад год је било јављено да је Филип освојио неки 
славни град или да је победио у каквој чувеној 
бици није био баш јако весео док је слушао, него 
је говорио својим вршњацима: »Младићи, све ће 
пре мене освојити мој отац; а мени неће оста-
вити никакво велико ни сјајно дело да га с вама 
[…]. изведем«. Мада је са Александром дружење 
и заједнички провод био пријатнији него са било 
којим другим краљем, јер његовим манирима није 
недостајала љупкост, истовремено се толико не-
подношљиво хвалио као неки прост војник, шта 
више, није се само он разметао, већ је допуштао 
да се и његове улизице иживљавају…“
Плутарх: Паралелне биографије

? Које је карактеристичне црте Александра 
Великог истакао Плутарх? Како власт може 
утицати на личност?

Александар Велики у бици код Иса. Римска ко-
пија хеленистичке зидне слике сачуване у вул-

канском пепелу у Помпеји.

? Каква се веза може установити између 
приказа на мозаику и приказа његовог ка ра к-
те ра по Плутарху?

Демостен, беседник слободе. Статуа одсликава 
трагичну судбину овог храброг политичара
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Александрове способности као војсковође. Битка у којој је Алек-
сандар свог непријатеља потиснуо на непогодан терен, заврши-
ла се потпуном македонском победом. Дарије III је побегао, али 
је његова породица пала у заробљеништво. 

� Александар је показао способност великог војсковође када није 
наставио да јури за Даријем III према унутрашњости царства, већ је прво 
издвојио граничне територије. На овим подручјима један део народа 
га је дочекивао као ослободиоца, а други су били незаинтересовани за 
промену власти.
 После битке код Иса кренуо је према југу и заузео Феникију и Палес-
тину. Где је требало, био је строг, а тамо где је могао, био је попустљив. 
Тако је уништен побуњени Тир и Газа, а Јерусалиму, који му је отворио 
своје капије, оставио је раније привилегије. У Египту га је свештенство 
Амона-Ра прогласило за наследника фараона и због тога је ову земњу 
оставио у ранијем положају.

 Александар је током ратних похода оснивао насеља на 
важним саобраћајним пунктовима која су, већином, по њему 
добила име. Међу овим градовима, како у културном тако и у еко-
номском смислу, током времена истакла се египатска Алексан-
дрија.
 Пошто је осигурао залеђе својој војсци, из правца мора кре-
нуо је према истоку. У близини рушевина некадашњег асирског 
главног града Ниниве сукобио се код Гаугамеле са неорганизова-
ним персијским снагама. Извојевана победа над многобројнијом 
персијском војском која је у борбу увела и ратне слонове одлучи-
ла је ток рата: срушило се царство Дарија III. Победа над Пер-
сијанцима је била потпуна. Иако је Персијски цар успео побећи, 
убио га је један његов гувернер (сатрап). 
 Пут према унутрашњости Персије био је отворен. Заузели су 
главни град Персепољ и опљачкали неизмерно благо. Ратни по-

Царство Александра Великог

? Због чега Александар Велики није кренуо право ка центру Персијског царства после битке код Иса? Упореди 
Александрово Царство са територијом Персијског царства. Потражи објашњење за ове разлике.

„Када је заузео град Гордион осмотрио је чуве-
не кочије које су биле везане чвором конопца 
израђенoг од дреновине и о којем су испреда-
не приче међу Персијанцима, сматране поузда-
ним, да ко успе одрешити чвор, тај ће, по жељи 
судбине, бити господар света. Већина људи тако 
вели да су оба краја чвора била скривена и међу-
собно вишеструким чворовима запетљана. Алек-
сандар није могао одрешити чвор, па га је мачем 
пресекао, после чега су се појавили крајеви рас-
цепљеног чвора.“
Плутарх. За град Гордион везано је једно заним-
љиво предање

„Како су у међувремену Даријеве војсковође са-
купиле велику војску, постројиле су је уз прелаз 
преко реке Граника. Овде, у вратима Азије се 
требало борити, дакле, за освајање [територје] 
и за власт. Већина македонских команданата 
плашила се дубине реке и неравних и кршеви-
тих наспрамних обала којих се треба докопати 
у јеку борбе... Александар се ...баци у матицу 
са 13 коњичких ескадрона. Како је јахао преко 
брзе и усколебане реке, према провалијама на 
другој обали, на којој је била постројена пеша-
дија и коњица непријатеља, учинило се да војс-
ку води махнит и безуман, а не разборит запо-
ведник. Ипак, истрајавши у покушају прелажења 
реке, једва и са тешком муком се домогао супро-
тне обале, влажне и клизаве од муља..“
Плуутарх

? Које особине Александра Великог, као вој-
ско вође, истиче опис?
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ход је постигао свој циљ, али је Александар желео да напредује 
према истоку. Оженио се ћерком Дарија (Статиром), узео је пер-
сијску краљевску титулу и као персијски владар покорио је ис-
точне покрајине. Упутио се у Средњу Азију, где је војска због 
неповољне климе и напада ратоборних племена доживела вели-
ке губитке, али су извојевали победу. Одавде је наставио свој ус-
пешни поход у правцу Индије, али је због исцрпљености своје 
војске био приморан на повратак.

АЛЕКСАНДРОВО ЦАРСТВО Александар Велики је створио 
огромно царство од Дунава до Инда. Његову државу обједиња-
вала је само војна сила. Једни поред других живели су различи-
ти народи, разне религије, територије чије су привредне могућ-
ности такође биле различите.
 Александар је освојио Исток, али је и Исток освојио њега: 
постао је источњачки деспот. Само је на тај начин могао одржа-
ти своју власт на некадашњим персијским територијама. Церемо-
нијом којом је тражио понизно држање од поданика, све то није 
се допало грчко-македонским војсковођама, довело је до незадо-
вољства. Преузео је персијски друштвени систем, само је во-
дећи слој заменио грчко-македонским или њему верним ис-
точњачким достојанственицима.
 Александар је настојао створити нови јединствени владајући 
слој. Подстицао је мешовите грчко-персијске бракове. У граду 
Сузи приликом његовог венчања венчано и 10 000 грчких ратни-
ка са персијским девојкама; ово је била чувена „свадба Европе и 
Азије“. Наравно, да се на овакав начин нису могли ујединити на-
роди са различитим културама, али мешањем грчке и источњач-
ке културе (хеленизам) у наредним вековима остварен је зна-
чајан развитак.
 Овако огромна територија једва да се могла одржати. Прера-
на смрт Александра (323. године пре н. е) обуставила је даља ос-
вајања и изградњу царства.

Препоручена литература на мађарском језику: Kertész István: 
Nagy Sándor hadinépe

19. Доба хеленизма
(III век пре н. е. – I век пре н. е)

Кризу система полиса решили су Македонци који су освојили и ујединили Грке.
Удруженим снагама Грка Александар Велики освојио је Персијско царство и покушао створити јединствену др-

жаву.
После Александрове смрти те огромне територије нису се могле одржати и распале су се на наследне државе. 

На челу тих држава биле су његове војсковође (дијадоси).
Снага Хеладе је изгубљена, али грчка култура и методе у привреди су се прошириле на огромним пространствима 

и покренуле нови процват Блиског истока.

? Шта је омогућило Александров невиђен 
успех? 

„Македонци су Даријев шатор заједно са слуга-
ма, опремом и благом чували за Александра. Он 
лично, скинувши са себе ратну опрему, одмах је 
ушао у купатило рекавши: „Дај да сперем ратни 
зној у Даријевом купатилу“ Један од његових дру-
гова одговорио је: „Кажи за Зевса, у Александро-
вом купатилу, јер оно што је припадало побеђе-
нима, то све припада победнику, па то треба тако 
и називати“. Када је осмотрио преносиве базе-
не, крчаге, каде и држаче мириса, све изврсно 
израђено од злата, када је удахнуо боговски ми-
рис и арому шатора, па крочивши из предсобља 
у унутрашњост шатора и видевши његову висину, 
величину, кревете, столове и чудновато леп и ди-
ван прибор за јело, овако рече својим друговима: 
»Изгледа да је овде ово значило владати.«
Плутарх

? У извору можеш установити какав је био 
сусрет грчко-македонског и источног света. 
Какве карактеристичне разлике можеш запа-
зити између та два света? Који су разлози за 
то?

? Због чега Александров покушај обје ди ња-
ва ња царства није био успешан?
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СТВАРАЊЕ ХЕЛЕНСКИХ ДРЖАВА Неочекивана Алексан-
дрова смрт неповољно је утицала на царство које се налазило 
тек у фази изградње. Управљање царством хтели су преузети 
војсковође преминулог владара (дијадоси) у чијим се рукама 
налазила војска која је одржавала јединство недавно освојених 
територија. Започела је дуга и крвава борба чији је резултат био 
настанак нових држава.

Прва нова држава се учврстила у Египту, обухватајући још 
и Либију и Палестину. Њом је управљао Птоломеј, бивши Алек-
сандров војсковођа. Његове наследнике, чланове династије Пто-
лемеида, поштовали су као наследнике фараона.

Највеће царство створили су Селеукиди, наследници Се-
леука. Оно се протезало од Мале Азије преко Месопотамије до 
Индије. Међутим, ову огромну територију нису могли одржати 

уједињену све време своје владавине. На њиховој територији на-
лазило се много развијених градова, што је представљало отежа-
вајућу околност. Прво су се отцепили источни делови, па се у I 
веку пре н. е. њихово царство распало на делове.

„Стваралац је прво припремио основу од белог 
мермера, на ово је дошло колосово стопало. Ње-
гова величина је уједно одредила размеру седам-
десетолактне висине (више од 30 метара) плани-
ране статуе. Дужина самог стопала премашила је 
висину других статуа. Па би тако било немогуће 
заједничко мицање и постављање уметничког 
дела. Поједине делове је требало излити једне 
по једне као код изградње спратова на кућама, 
поставити их једне на друге. Друге статуе ства-
раоци прво обраде, па модел поделе на делове, 
редом излију поједине комаде, након тога од њих 
саставе споменик. А овде, након изливања првог 
дела на њему су обрадили следећи, изливши га 
надградили су на њега трећи део, и тако даље, 
све до завршетка статуе, јер већ једном изливе-
не комаде било би немогуће помакнути са њи-
хових места.
 Када су већ на раније припремљеном делу за-
вршили следећи, онда су кроз делове којима су 
премостили греде стапали унутрашњи скелет и 
надаље ојачали равнотежу између унутраш њих 
камених блокова. У интересу да основна идеја 
остане током радова скривена, стваралац је 
поједине делове Колоса након изградње насуо 
са земљом, покривајући тако што је завршено, а 
даље изливање је настављао увек на тако фор-
мираним нивоима. На тај начин је полако дошао 
до краја са радовима утрошивши 500 таланата 
бронзе и 300 таланата гвожђа и тако створивши 
споменик божанства, једнак с божанством.“
Филон, опис александријског механичара о из-
градњи родоског Колоса

Реконструкциони цртеж Колос са Родоса, једно 
од Седам светских чуда. Бронзани Хелиос (бог 
сунца) висине 30 метара издизао се на острву 
код улаза у пристаниште

? Која знања су била потребна за остварење 
овако монументалних грађевина?

Хеленистичке државе

? Које чињенице одређују какве су се државе 
формирале на рушевинама Александровог 
царства? Према каквим циљевима се усмерило 
хеленско исељавање? Шта се догодило са 
грчким полисима?
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Трећа држава је настала у Европи под вођством Антигонида.
Од те државе одвојиле су се грчке територије, али су оне постепе-
но губиле свој економски значај, јер је Исток почео да се развија. 
На тај начин грчке земље су изгубиле свој политички значај.

ХЕЛЕНИСТИЧКА ПРИВРЕДА И ДРУШТВО Мешањем источ-
не и грчке културе покренут је привредни напредак. На огром-
ним, густо насељеним територијама ширила се грчка при-
вреда, напредовала је робна производња (велике количине 
злата персијских краљева појавиле су се у привреди у об-
лику новца). Развој је почео прво у градовима са грчким до-
сељеницима. Оснивани су градови са по више стотина хиљада 
становника и постали привредни, трговински и културни центри 
(нпр. Александрија, Пергам или крајње станице каравана, Пал-
мира и Петра).
 Нове државе биле су краљевине којима су управљали ис-
точњачки деспоти са неограниченом влашћу. Ослањали су се 
на свештеничку, војну и чиновничку аристократију који су од вла-
дара добили велике поседе. Имања су им обрађивали робови пре-
ма робовласничком моделу који се све више ширио или слободни 
сељаци на начин који је одговарао традиционалном источњачком 
систему.
 Од источњачког типа разликовали су се градови са претеж-
ним грчким становништвом који су уживали привилеговани 
положај и поред војске били су ослонци владару у случају устан-
ка староседелаца. Зато су заузврат добијали самосталност и своје 
унутрашње ствари су могли сами решавати. У овим градовима је 
цветала хеленистичка култура која је створила дивна уметничка 
и научна дела. 

НАУКА, УМЕТНОСТ, СВЕТ ВЕРОВАЊА Међусобни утицај 
грчког и источњачког света је највеће резултате донео на плану 
културе. Начин размишљања грчких научника оплодио је на-
гомилано знање народа Старог истока. Постепено је дошло 
до раздвајања научних дисциплина. Померањем привредног 
тежишта на Исток, паралелно су премештени и центри образо-
вања у велике градове Истока. Љубитељи и покровитељи умет-

? Код које групе друштва се може запазити 
мешавина грчких и источних елемената, а код 
којих слојева не? Ова шема, као сваки модел 
поједностављује стварност. Који делови 
показују претерано поједностављење?

„ Терен града има облик огртача, чије дужинске 
стране пречника од око 30 стадиона запљускују 
таласи мора, а ширина стране с превлакама 7 
или 8 стадиона, и њих с једне стране затвара 
море, а са друге језеро. Цео град је испресецан 
путевима којима се могу кретати коњи и кола, а 
два најшира имају ширину више од једног плетро-
на и међусобно се секу под правим углом. Град 
има јако лепе јавне тргове, краљевске палате, 
који заузимају четвртину или трећину целе повр-
шине града. Сваки краљ је додао јавним зграда-
ма украсе, а с друге стране је постојећим зграда-
ма додао, због сјаја и блиставости, једну зграду 
посебно за себе, […]“

? Упознај се са Александријом уз помоћ гео-
графа Страбона најзначајнијег научника тога 
доба. Које карактеристике развоја града мо-
жеш запазити из Страбоновог описа? Какво 
еко номско и друштвено залеђе има овакав 
раз вој? 

? На какве раније државне облике подсећају 
наследне државе Александровог царства?

? Шта је давало живот граду током више 
миленијума који је основао Александар?

Александријски светионик такође спада у седам 
светских чуда. Подигли су га на острву Фарос у 

III веку, а срушен је чак у XIV веку

Хеленистичко друштво
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ности и науке више нису били демократски полиси, већ краљев-
ски дворови.

� Најзначајнија научна радионица настала је у Александрији, а основао 
ју је Александар Велики. Птолемеј I био је оснивач Мусејона, светилишта 
муза, највеће институције овакве врсте у старом веку. У Александрији је 
постојала огромна научна збирка, библиотека са више од пола милиона 
књига (свитака), лабораторије и астрономска опсерваторија. Тако је Алек-
сандрија постала најзначајнији духовни центар те епохе, град у коме су 
живели Грци и Јевреји, а у коме је званични језик био грчки. Научници раз-
личитог порекла и различитог погледа на свет подстицали су међусобни 
развој. Управници Мусејона били су истакнути научници свога времена 
као што је Ератостен, познат по својим географским картама.

 На подручју филозофије одвијале су се значајне промене. Нау-
ка је живо реаговала на укидање демократије у полисима и поја-
ву настанка аутократије. У полису је за образованог човека живот 
био прегледан и могао га је усмеравати. Међутим, у системима 
који су настали после демократије, људи су имали осећај као да 
су постали играчке судбине, играчке зле коби.

�  Филозофија је нудила два решења. Епикур (341–270. године пре н. 
е) и његови следбеници саветовали су да се људи клоне ствари које им 
стварају непријатности, предлагали су да човек ужива у пријатној стра-
ни живота.
 Зенон (336–264. године пре н. е) и његови следбеници стоици, (двора-
на са стубовима; где је Зенон излагао своје ставове) проповедали су од-
рицање од разних жеља, од страсти и прихватање судбине да би тако, су-
протстављајући се спољном свету, човек могао остати „изнутра“ слободан.
 Образовани слојеви следили су савете филозофије, али за масу
ове мисли нису значиле решење. Заједно са рушењем старог света 

Ератостенова карта света

? Установи упоређивањем географских карата (у уџбенику) како су се развијала знања Грка из географије од Хекатеја до 
хеленистичког доба. Потражи разлоге економских и политичких промена.

„18 -ог: У првом часу је Теокрет предао Дејнија-
су из горњег побрђа 3 свитка од којих су 2 сви-
тка намењена краљу Птоломеју. 1 свитка мини-
стру финансија Аполонију а Дејниа тој све предао 
Хиполиту.
 18 -ог У шестом часу старији Феникс, Херакли-
тов син, Македонац из округа Хераклепољског, 
стојутраш, један од најпрвих […] предао је један 
свитак Фаниасу, а Аминон га је пак предаоТи-
мократу“
Детаљ египатске поштанске прибелешке из 
III века пре н. е.

? Шта можете закључити о постојању поштан-
ских услуга и о учесталости поштанских упу-
тница? О чему сведоче грчка имена?

? Зашто је мешавина грчке и источне културе 
и привреде донела велик економски и културни 
процват?
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људи су изгубили веру у старе богове.Тражили су нове који ће 
их и у критичним тренуцима заштитити, бринути о њима или 
ће им пружити барем утеху.

� На почетку се ширила деификација владара и војсковођа, јер су они 
могли пружити директну подршку. Ову традицију која је преузета са Ис-
тока преузели су и хеленски владари, међутим, проблеми нису били у 
потпуности решени, масе су тражиле нове богове.

У то доба почео је продор тзв. источњачке религије. Поје-
динцима су обећавале сигурност, ослобађање од брига, срећу у 
загробном животу. У заједницу њихових следбеника могло се ући 
помоћу мистичних церемонија. Чланови верских заједница нала-
зили су се под заштитом бога, били су ослобођени својих грехова 
и могли су се надати вечном животу након смрти. Овако су наш-
ли утеху овоземаљском животу. Настало је више таквих култова 
(Митра, Изида) који су паралелно функционисали. 

� Човек се удаљио од политичког живота, окренуо се према малим 
заједницама, према породици. Захваљујући вековном развоју привреде 
људи су могли уживати у сигурности и скромној добробити. У овој новој 
ситуацији култ грчког јунака појединца изгубио је смисао, сад је љубав у 
породици била важнија.
  Тај животни став имао је филозофску позадину: новоплатонизам је 
својим учењем о раздвајању добра и зла, идејом о ширењу љубави при-
премао тло за хришћанско учење. Ту промену одражава хеленистички 
избор тема у ликовној уметности.
 Каснију појаву хришћанства помагала је хеленизација Јевреја који су 
живели у источним градовима. У том процесу су строге везе између вер-
ских прописа попустиле, али су пресадили једнобожачку веру и ишчеки-
вање Спаситеља, Месије. У Александрији је преведен Стари завет на грч-
ки језик.

Препоручена литература на мађарском језику: Castiglione László: 
Hellenisztikus művészet

„Дечак дави гуску“ и „Гал на самрти“

Александрове војсковође су се свађале око наслеђа, па се царство на крају распало на делове.
Престанком борби дошло је до развоја хеленизма као мешавине грчке културе и културе Истока. 
Грчка наука је обогатила огромно знање Истока.
Међу људима који нису налазили своја места у новом друштву распространили су се мистични култови који су 

обећавали срећу у загробном животу. 
Нови филозофски правци наглашавали су повлачење из друштва и уживање у животу или одрицање.

„Дакле, смрт, које се од свих недаћа највише боји-
мо, уопште нас не занима, јер докле ми постоји-
мо, смрт није присутна, а када пак смрт стигне, 
ми већ не постојимо. (...)
 Када кажемо да је циљ живота уживање, тада 
не говоримо о уживању у банчењу и пијанчењу 
или о насладама и блуда, (...) него о томе да 
наше тело не осети бол, а наша душа да не пати 
од конфузности.“
Епикур

? Сети се са каквим су се проблемима бавили 
грчки филозофи класичног доба? Шта је усло-
вило промене?

? Које карактеристике хеленистичког вајарства 
можеш открити у приказаним статуама?

? Подсети се догађаја из предања из Или јаде. 
Погледај карактеристике хеле ни стич ког ва јар-
ства како су приказани покрети и осе ћа ња.

Чувена статуа која приказује како Лаокона и ње-
гове синове нападају змије.
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1.  Географска околина Хеладе се у многоме разликује 
од земаља Блиског истока које смо упознали. Које 
су то разлике? У којој су мери географски чиниоци 
утицали на грчку историју?

2. У грчком острвском свету критска цивилизација је 
прва велика култура. Каквог је карактера критска 
уметност и како је утицала на Грке?

3. Доба микенске цивилизације је период XVI–XIII 
века пре н. е. По чему је она слична цивилизацијама 
старог Истока, а по чему се разликује? Шта је про-
узроковало пропаст Микене и осталих центара?

4. Након пропасти Микене развој дуг пола милиона 
година довео је до формирања новог типа државе 
и друштва. Какав је склоп сретних околности ство-
рио услове за стварање полиса? Образложи струк-
туру града-државе.

5. У периоду VIII–VI века пре н. е. из пренасељених 
грчких градова иселили су се становници. Уз по-
моћ географске карте понови главне правце коло-
низације. Како су нова насеља утицала на привре-
ду и на друштво матичних градова?

6. Скицирај друштвену структуру Атине. Анализирај 
борбу демоса (Дракон, Солон, тиранија). Ка кво је 
било уређење Атинске државе за време Клистена?

7. Упознавајући Спарту могао/могла си уочити један 
другачији начин развоја. Које су различите, а које 
сличне црте у структури друштва и државе? Как-
вом циљу је служило спартанско васпитање и как-
ве су резултате постигли?

8. Персијско царство је до краја VI века пре н. е. дос-
тигло Хеладу и наступило је освајачки. Прикажи 
историјске догађаје Грчко-персијског рата. Како је 

  могуће да је разуђена Грчка са малобројним ста-
новништвом победила то огромно царство? Ка-
кав утицај су имали ратови на политичке односе у 
Атини и на друге грчке полисе?

9. За време Перикла развила се демократија, али је 
убрзо уништена. Шта је карактерисало политичко 
уређење Атине у V веку пре н. е? Шта је довело до 
про пасти? Какви су проблеми испловили на повр-
шину поводом Пелопонеског рата и пред каквим 
задацима су се нашли Грци?

10. Разуђену Грчку обједињавали су заједнички језик, 
вера и традиција. Опиши свет хеленских богова. 
На који су начин обожавали своје богове? При-
кажи какве су биле олимпијаде старог века. Упо-
реди циљеве и спортске дисциплине олимпијских 
такмичења некада и данас. 

11. Како је живео грчки грађанин и под каквим окол-
ностима? Које су специфичности грчке уметнос-
ти и науке?

12. Поред Хеладе која се била упетљала у своје уну-
траш ње проблеме у IV веку пре н. е. уздигла се Ма-
кедонија. Како су се Грци односили према новој ве-
ликој сили? На који је начин решена криза полиса?

13. 336–323. године пре н. е. грчко-македонска војска 
Александра Великог освојила је „познати свет“ 
све до Индије. Представи историју овог великог 
поду хвата. Како је Александар покушао обједини-
ти осво јене делове? Због чега нису могла бити ус-
пешна његова настојања?

14. Грчка култура је упила у себе достигнућа Истока 
и подстакла је регион Средњег истока. Анализи-
рај хеленистичка друштва, државе и културу.

Хелада у старом веку (3. миленијум пре н. е. – III век пре н. е)

(Питања и задаци на крају поглавља)
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Напустивши грчке земље, нећемо коракнути у непо-
знати свет. Рим и историја Латина повезана је хиљада-
ма нити са Хеладом и грчком културом. Античка кул-
тура, створена од стране Грка, наставља се у римској 
и чини део модерне европске културе.
 Римска религија је у свом развоју попримила ка-
рактеристике хеленске религије, па се тако већина 
римских богова по називу, по начину поштовања и 
по одређеној улози подудара са грчким боговима. У 
животу Грка и Римљана вера је имала сличну улогу, 
а према загробном животу су имали исте односе. Од 
II века пре н. е. познавање грчке митологије и грчког 
језика били су саставни део образовања Римљана од 
којих су многи школовани у Атини или у другим грч-
ким градовима.
 Међутим, немојте мислити да је римска култу-
ра настала једноставним преузимањем грчке култу-
ре. Упознаћемо самостални, дивни свет чија снага је 
у прихватању достигнућа многих народа (Етрураца, 
Грка, народа са Истока), уз чију помоћ су створене 
нове вредности. Поред стварања ових вредности Ри-
мљани су их на огромним просторима и ширили, јер 

историја Рима се састоји од низа освајања. На освоје-
ним просторима од данашње Енглеске (Велика Бри-
танија) све до Египта, Рим је по свом утицају фор-
мирао народе и они који су живели на западном делу 
царства, током векова преузели су латински језик.
 Тамо где су се појавили Римљани, покренути су 
грађевински радови: цело царство је испреплетено 
мрежом изузетно квалитетних путева, у градовима 
су изградили јавне зграде огромних димензија, гра-
дили су водоводне мреже, јавна купатила и позори-
шта. Римски живот је у основи имао карактер градског 
живота. Достигнућа која су за Римљане ушла у сва-
кодневну употребу, обновиће се тек у прошлом веку 
(спорт, позориште, јавна купатила, библиотеке).
 Повезаност нашег данашњег света и Рима не огра-
ничава се само у начину живота. Државна организа-
ција и развој правног система, који су они усавршили, 
основа су стваралаштва нашег доба. Код Римљана се 
путем унутрашњих борби и ратова развила грађанска 
самосвест и љубав према домовини за чим има пот-
ребе и данашњи грађанин.
 Рим је дао оквире хришћанству, вери светских ди-
мензија, повезаном са европском културом. У Риму 
је нова религија организовала цркву и ту је формиран 
њен центар. Западна половина царства која се распа-
дала, коју су расцепкали германски народи, носила је 
у себи клице будуће Европе: хришћанство и уједиње-
ни латински и германски свет.
 Мађаре такође бројне нити везују за тај далеки пе-
риод и народ. Латински језик, језик Рима све до 1844. 
био је званични државни језик Мађарске. Бројне ге-
нерације су одрасле у духу познавања латинског јези-
ка и културе. Ако хоћемо да разумемо претке Мађа-
ра, њихова размишљања, начин изражавања, морамо 
упознати њихове основне изворе: латинску културу.
 Можете и непосредно упознати споменике рим-
ске културе, јер су у Карпатском басену створене две 
римске провинције: Панонија и Дакија. Ове културне 
споменике, у знатној мери уништене, открила нам је 
археологија. Посетимо их.

III Стари Рим

На путу према Европи

Вучица доји Ромула и Рема. Вучица је рађена у 3. веку пре н. е. 
док су близанци из знатно каснијег периода

 (из доба ренесансе).
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ИТАЛИЈА Слично Хелади, и Италија је смештена у басену Сре-
доземног мора. Полуострво се протеже у смеру северозапад – 
југоисток, а обалама које се шире према Африци, скоро да дели 
Медитеран на западни и источни басен. Овако погодан поло-
жај обезбеђивао је у старом веку Италији централно место 
на Средоземном мору, на том главном саобраћајном и трго-
винском путу. Море, ипак, није играло тако важну улогу у исто-
рији Рима као што је било значајно за Грке.

20. Почеци историје старог Рима

� Полуострво које се налази у Средоземном мору, са запада граничи Ти-
ренско море, са истока Јадранско море, а са југа Јонско море. Има и ос-
трва, али у мањем броју и она су већа него у Грчкој (Сицилија, Сардинија, 
Корзика). Приобалје је разуђено, па се може наћи мањи број природних 
пристаништа, а и она су, углавном, само на западној обали, пошто оба-
ле Јадрана обилују гребенима. Тако је Италија, првенствено, била отво-
рена према Западу.
 Планине које деле копнену територију нису непроходне, па тако не и -
золују поједина подручја као планине у Хелади. На полуострву се проте-
жу  Апенини, делећи територију на мање басене. Брда су била богата шу-
мама, вредним грађевинским материјалом, као што је мермер. Било је и 
метала, углавном у Етрурији, гвожђа и бакра. Између Алпа и Апенина на-
лази се највећа равница, долина реке По. На западном делу Апенина на-
лазе се три значајна басена: на северу Етрурија, јужно од Тибра Лацијум, 
а у околини Везува Кампанија.

Са севера високи планински ланци Алпа штите Италију од 
хладних ваздушних струја. Клима полуострва је слична Грчкој: 

? Упореди географске прилике (ра зу ђе но с т 
обрадиве површине, клима, географски пол-
ожај) Хеладе и Италије. До каквих пос ле д ица 
могу довести разлике?

Италија у античко доба

? На основу слике опиши карактеристике 
пла нине.

Долина Тибра. У позадини се виде Апенини
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зима је блага са пуно падавина, лето је врело и суво. Басени су 
погодни за земљорадњу и сточарство, а планинска подручја за на-
пасање стоке. Главни производи Италије су житарице, грожђе, 
маслине и воће. Такође су гајили овце, рогату стоку, свиње, коње 
и држали пчеле. Пошто су услови за земљорадњу погоднији 
него што су били у Хелади, ратарство је било главно зани-
мање Римљана и цењено је више него занатство и трговина.

ДОСЕЉАВЉЊЕ И ОСНИВАЊЕ ГРАДА Италија је настање-
на од праисторије. Археолошки налази су открили развијену нео-
литску и бронзану културу, чији су се становници утопили у кас-
није досељене народе.

Индоевропски Латини су при крају 2. миленијума пре н. е. за 
време великог померања народа (сеобе Дораца око 1200. године 
пре н. е) стигли заједно са другим племенима: Сабињанима, Сам-
нитима и Италицима по којима је полуострво и добило име. (Вео-
ма често ове народе називају заједничким именом Италици).

Латинска племена су се настанила на мочварним терену и 
брдовитом Лацијуму. Најзначајнији суседи били су им са севера 
Етрурци, а са југа Самнити. Свој први центар изградили су у Алба 
Лонги одакле су се због пренасељености раселили. На тај начин 
су се појавили први становници на обронцима брда уз реку Ти-
бар. Прво на Палатину, а касније редом на свих седам брежуљака 
будућег Рима. Становници брежуљака Латини и Сабињани скло-
пили су савез у VIII веку пре н. е. и основали Рим. По легенди 
то је било 753. године пре н. е. што је приближно тачно озна-
чено време оснивања града. Приче о отмицама Сабињанки су 
мит о настанку римског народа.

ГРЧКИ И ЕТРУРСКИ УТИЦАЈИ На развој Рима значајно 
су утицала два народа, Грци и Етрурци. Грци су се током 
колонизације населили у јужну Италију. Већина колонија 
настала је у VIII–VI веку пре н. е. Непосредни утицај Грка јавио 
се касније, док се у почетку више ширио преко Етрураца као 
посредника.

Етрурце је карактерисала развијена градска култура. Ису-
шили су мочваре и развили земљорадњу. Обрада метала је код 
њих била на високом нивоу (бронза, гвожђе). Били су вешти гра-
дитељи, они су први пут у већој мери примењивали сводове, а 
од њих су то преузели Римљани.
    Етрурци нису само у друштвеном и економском смислу вр-
шили јак утицај на Рим, већ и на културном плану. Писмо које 
су преузели од Грка, уз мање измене, усвојили су и Римљани 
и створили латинску абецеду (феничанско – грчко – етрурско – 
латинско). 

� Етрурци спадају у тајанствене народе јер се још није дешифровао њи-
хов језик, упркос томе што познајемо њихову абецеду. Највероватније је њи-
хова култура настала мешањем староседелаца Италије и досељених источ-
них народа. Порекло Етрураца је још и данас нерешено у научном свету.
 Етрурци су живели у градовима-државама (нпр. Веји, Тарквини). Њима 
су управљали краљеви који су владали заједно са јаком аристократијом. 
Обележје власти римских краљева: тога са пурпурним опшивом, бојна се-
кира увезана у снопље, скиптар са орлом на врху и престо од слоноваче, 
преузети су од Етрураца. Етрурска држава настала је почетком VIII века пре 
н. е, а доба њеног процвата је у VI веку пре н. е. У то доба Римом су упра-
вљали етрурски владари. Тада су се етрурски градови – државе највише 
проширили и сукобљавали су се са Грцима у Кампанији. Грци су их побе-

? Уз помоћ етрурске гробнице и саркофага 
објасни преставу Етрураца о загробном живо-
ту.

? Упореди знаке етрурског писма са скицом 
писма која се може наћи на стр. 40. На ком 
нивоу развоја се налази етрурско писмо?

Етрурско писмо је било једно од карика између 
феничанског, грчког и 

латинског писма

Унутрашњост етрурске гробнице

Етрурски брачни пар представљен на поклопцу 
саркофага (крај VI века пре н. е)
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дили на копну крајем VI века пре н. е, а касније и на мору, и тако је почео 
пад Етрураца. Рим је истовремено, око 510. године пре н. е. прогнао своје 
етрурске владаре.
 Њихова религија је оставила дубок траг на Римљане. Код Етрураца је 
постајао јак култ мртвих. Највише информација о томе пружају гробнице. При 
сахрани одржавали су мртвачке борбе од којих су се касније код Римљана 
формирале гладијаторске игре, али без верског садржаја. Прорицања су 
међу религиозним обредима имала важну улогу. Обичај прорицања по лету 
птица и помоћу утробе, пре свега јетре жртвоване животиње, био је распрос-
трањен. У Риму су наставили примењивати оба ова облика прорицања.

РИМ У ДОБА КРАЉЕВА Према предању Рим је имао седам 
краљева. Првог, Ромула следила су још шесторица, међу којима 
су последња три етрурска краља, вероватно, стварно постојеће 
личности.

Водећи слој чинили су патрицији, земљопоседничка арис-
тократија (значење: потиче од доброг оца). Своје њиве „државну 
земљу“ (агер публикус) добијали су од државе према пореклу као 
потомци 300 братстава, оснивача Рима. Од њих је биран Сенат, 
краљевско саветодавно тело и римска војна снага, наоружана 
бронзаним оружјем.

Од чланова осиромашених братстава настао је један својстве-
ни слој – клијенти. Служили су богатије чланове братства патри-
ције, за новац. Досељеници и они који нису припадали ни једном 
племену били су плебејци (маса). Они нису располагали грађан-
ским правима, нису били део римског народа (Populus Romanus), 
па тако нису имали ни политичка права. Нису могли имати уде-
ла у подели државне земље, али су могли добити мање парцеле. 
Међу њима је било сиромашних, исто тако и богатијих. Они су 

„Одвојио је по пореклу и мушким врлинама вред-
не поштовању и богатије према тадашњим окол-
ностима и уједно мушкарце који су имали децу од 
простих, ништавних и сиромашних. Ове задње, 
лошијег положаја назвао је плебејцима што исто 
значи као када се на грчком каже: »припадници 
демоса«. Оне који су били у угледнијем положају 
називао је »очевима« (патрес) можда зато што 
су углавном били старији од осталих, а можда 
због деце, а могуће је и због ранијег угледа су-
племеника или због свих ових наведених окол-
ности […].
 […] Пошто је Ромул на овакав начин одвојио 
имућније од јадних, законом је регулисао оба-
везе обе странe. Патриције су се бавили култом 
приношења жртава, бирају их за магистрате суд-
ским пословима, управљају пословима града и 
заједно решавају јавне послове. Плебејци су ос-
лобођени ових заједничких задатака, чак се и не 
разумеју у њих, а због свог сиромаштва немају 
ни времена да се баве јавним пословима, уместо 
тога обрађују земљу, напасају стада и обављају 
занатлијске делатности из чега се стварају при-
ходи. […]“
Дионис Халикарнасеј. Аутор Ромулу приписује 
поделу народа на патриције и плебејце

? Уз помоћ извора скицирај поделу раног 
римског друштва. На којој основи су подељене 
поједине групе?

Италија у етрурском раздобљу

? На основу географске карте да ли можеш 
закључити о постојању освајачких намера? Как-
ве је могућности Риму осигуравао његов поло-
жај?

? Упореди је са симболом Рима

Химера. Етрурска бронзана статуа из V века 
чудовиште са телом лава и две главе: лављом 
и козјом, а уместо репа има змију.
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чинили сељаштво, малобројне занатлије и трговце. У доба Етру-
раца њихова улога је порасла, пошто је распрострањивањем је-
фтинијег оружја и оруђа од гвожђа порастао њихов војни и при-
вредни значај. 
 Етрурски краљеви су у градовима подизали велике грађевине. 
Изграђен је одбрамбени зид око града, на Капитолу храм рим-
ског тројног божанства, канали за исушивање мочвара. Тако је 
на место мочваре између Капитола и Палатина изграђена рим-
ска пијаца Форум Романум (слична грчкој агори). Ово је, првен-
ствено, одговарало плебејцима. Етрурски владари су се желели 
ослањати на овај слој против патриција. Вође братстава, иско-
ристивши слабљење Етрураца, прогнали су последњег краља 
Тарквинија Охолог. Око 500. године пре н. е. створена је ари-
стократска република.

? Шта је била основа поделе римског друштва? Које су организације ограничавале власт краљева? На кога су се могли 
ослањати владари?

? На основу цртежа основе храма одлучи 
помоћу којих елемента можемо доказати 
међусобни утицај три културе?

Основа римског храма је комбинација грчких и 
етрурских светилишта

? Подсети се досад наученог историјског 
градива. Ширење употребе гвожђа је код народа 
и култура било од знатног друштвеног и 
политичког утицаја. Наброј те народе и 
културе. 

Римско друштво и држава у доба краљева
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Препоручена литература на мађарском језику: John Reich: Az 
ősi Itália

Географски положај Италије и њена клима слични су Хелади, али због више разлога клима, ипак, има претежно 
коптинентални карактер.

Рим је основан око 753. године пре н.е. Његово становништво настало је мешањем Латина, Сабињана и Етру-
раца.

На његов су развој јак утицај извршили Грци и Етрурци. Становници Рима били су подељени на патриције, клијен-
те и плебејце.

Искористивши слабљење Етрураца патрицији су око 510. године пре н.е. створили аристократску Републики.

21. Рим у доба Републике 

ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ Републиком су управ-
љали магистрати који су изабрани од стране римских грађана 
(римски народ [популус романус] Populus Romanus). Слично Грци-
ма и Римљани су на два начина хтели спречити злоупотребе и да се 
власт концентрише у рукама једне особе. Бирали су по два држав-
на службеника да би један другог могли контролисали, а већина 
магистрата трајала је само годину дана. Службеници нису до-
бијали плату, зато су се само богати људи могли прихватати зада-
така чије су трошкове сами сносили, па су тако прилике њиховог 
подмићивања биле ретке.

На челу државе стајала су два конзула. У миру су имали вр-
ховну власт, а у рату су били заповедници војске. Колико су били 
значајни, види се и по томе што су Римљани године називали по 
именима конзула. Послове су обављали уз сагласност Сената. У 
почетку је Сенат имао 100 чланова, а у доба Републике 300. Чла-
нови Сената су могли бити само вође братства. Закони су доноше-
ни у Сенату.

Претори су били по рангу иза конзула. Они су одржавали ред 
у граду и судили у споровима римских грађана. У случају вели-
ке опасности по државу бирали су диктатора који је сам до-
носио одлуке, свако је био обавезан да му се покори. Диктатора 
нису могли касније позвати на одговорност због својих поступа-
ка. Они су ретко бирани, а и тада само на шест месеци.

� Сваки римски грађанин био је члан Народне скупштине (comitia curiata,
десет братства). Она је доносила одлуке које су се односиле на братства.

ПАТРИЦИЈЕ И ПЛЕБЕЈЦИ Рим је водио низ освајачких 
ратова са својим суседима. Ови ратови су за Рим значили 
ратни плен и нове територије од чега је сваки становник имао 
корист. Међутим, нису сви слојеви имали једнака права и обавезе. 
Улога плебејаца у ратовима је све више расла, пошто су они  
чинили тешку пешадију, једну од ударних снага римске војске. За 
узврат су имућни трговци, занатлије и сељаци који су припадали 
плебејском слоју могли тражити испуњење својих захтева. Њихов 
главни захтев био је добијање грађанских права. Желели 

Ликтор. Власт римских магистрата су показивала 
и тиме што су приликом њихових јавних наступа 
пред њима ишле слуге, носећи сноп прућа (са се-

киром) тзв. ликтори. Број ликтора је указивао
 на ранг чиновника

? Где си у грчкој историји срео/срела пове-
заност, сличну односима етрурских краљева 
и народне масе?

? Погледај колико је ликтора пратило поје-
дине чиновнике и када су бојну секиру 
стављали у сноп прућа.
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су правну једнакост, да се закони не разликују за патриције и 
плебејце, да и они добију од државне земље (агер публикус), 
а захтевали су и укидање дужничког ропства које је највише 
погађало сиромашније слојеве. 
 Пошто су се освајачки ратови могли обављати само уз унутра-
шње јединство, за које је требала подршка плебејаца, они су по-
степено успели да се изборе за своје захтеве. Њихова вишеве-
ковна борба упоредо се одвијала са освајањем Италије, али ради 
лакшег разумевања ове токве учићете одвојено.

НАРОДНИ ТРИБУН Плебејци су, користивши потребу њихове 
војне снаге, запретили да ће напустити град и основати нови. 
Да би потврдили своју намеру, изашли су на Свето брдо, надо-
мак Рима. Сенат је морао попустити. 494. године пре н. е. уве-
дена је посебна функција за плебејце – народни трибун. На-
родни трибуни са једногодишњим мандатом (у почетку их је било 
по двојица, а касније по десеторица), заступали су интересе пле-
бејаца, располагали су посебним правима: њихова личност била 
је неповредива и могли су ставити вето (забрану) на законе који 
нису били у интересу плебејаца.

� Ради подршке народним трибунима, плебејци су формирали сопствену 
скупштину (концилија плебс)

Римско друштво и држава у доба републике

„Након …што се диктатор победоносно вратио из 
рата, његов први потез је био да у сенату предло-
жи разматрање проблема дужника. Међутим, ово 
су одбили и он је одмах напустио курију (зграда 
сената) и скинуо диктаторска достојанства. Сена-
торе је тада ухватио страх, јер ако распусте војс-
ку, поново ће доћи до нових удруживања и нових 
завера. [Сенат је желео поново послати војску 
у рат да не буде у граду] […] на његов предлог 
без наредбе конзула народ се окупио на Светом 
брду.
 Овде су без икаквог вође рововима појачали 
свој логор и лепо у миру не чинећи ништа сем 
што је потребно за прибављање хране, неколи-
ко дана се задржали тамо. У граду је владао ве-
лики страх и због тога је долазило до немира.
 Почели су преговарати о помирењу уз међу-
собна попуштања. Споразумели су се да и пле-
бејци имају своје магистрате, шта више да буду 
неповредиви, да имају права пружити заштиту 
чак и против конзула. Да патриције не смеју ову 
функцију обављати. Тако су изабрали два народ-
на трибуна.“
Римски историчар Ливије

? У Риму је радило више народних скупштина. Уз помоћ скице размотри редом ко је могао учествовати на народним скупшти-
нама и по којим принципима су бирали учеснике. Упореди ово са развојем атинске демократије. Због чега је сенат имао истак-
нуту улогу у државној организацији Рима?

? Каквим средствима су хтели плебејци изну-
дити уступке? Због чега је сенат попустио? Как-
ве су резултате постигли?
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ЗАКОНИ 12 ТАБЛИЦА (451. године пре н. е) Борба је наста-
вљена са захтевом да се уведу јединствени писани закони. Форми-
рана је комисија састављена од патриција и плебејаца која је у по-
четку написала законе на десет, а касније на дванаест таблица. 

� Ове таблице имале су велики значај, познавао их је сваки Римљанин, 
јер су деца читање учила из ових текстова.

 Закони 12 таблица изједначили су у правима патриције и 
плебејце. Изузетак је чинио закон о склапању брака између пат-
риција и плебејаца, што је након неколико година (445. године пре 
н. е) дозвоњено. Приликом изрицања казни уважавало се имо-
винско стање. Другачије су осуђивани робови. Закони су строго 
штитили приватну својину. Дужничко ропство је задржано.
 У закону се може уочити пропадање родовског друштва. Као 
основна јединица римског друштва наводи се породица. Зако-
ни су очевима осигуравали неограничено право. У закону се на-
лазе и делови из обичајног права, нпр. принцип „око за око“.

ТУЛИЈСКИ УСТАВ Као одлучујући фактор је у Риму, уместо 
порекла, постепено уведена имовина. У складу с тим, на осно-
ву имовинског стања, становнике града су поделили на пет 
група. Ова подела је постала основа народне скупштине (ко-
миција центуријата). Народна скупштина, у којој су представ-
ници прве имовинске класe имали више заступничких гру-
па него следеће четири, расправљала је о законима. Пошто се 
гласало по групама, одлучивали су најимућнији. Састав вој ске се 
такође равнао према имовинској основи становништва. Из прве 
класе су регрутовали коњицу и тешку пешадију. Поделу пре-
ма имовинском стању римска традиција је погрешно приписи-
вала краљу Сервију Тулију. Он је живео знатно раније, па ипак 
одавде потиче назив: Тулијски устав.
 Променама у политичком животу од 443. године пре н. е. поја-
виле су се нове функције: цензори су са времена на време оба-
вљали имовинске процене, распоређивање у пет група. Цензо-
ри су предлагали чланове Сената од вођа братства и бивших 
виших државних чиновника. Патрицији су ове функције добија-
ли као извесну надокнаду за изгубљене привилегије. (У почетку 
су магистрат цензора вршила по два патриција у трајању од пет 
година.)

ЗЕМЉИШНИ ЗАКОН ЛИЦИНИЈА И СЕКСТИЈА Важна по-
беда плебејаца била је доношење закона о ограничавању земљиш-
них поседа коју су патрицији могли закупити. Према закону Ли-
цинија и Секстија, који је донет 367. године пре н. е. римски 
грађанин је могао имати у закупу државне земље (агер публи-
кус) највише 500 југера (230 јутара). 
 Пошто се касније нису придржавали овог закона, током сле-
дећих десет година полако су се плебејци и патрицији изједна-
чили у правима. Отворила се могућност плебејаца за обављање 
најважнијих магистрата, а од 300. године пре н. е. добили су, 
међу последњима, право и на свештенички чин. 

НОВИ ВОДЕЋИ СЛОЈ За време победничких ратова (о који-
ма ћете се детаљно бавити у следећој лекцији) 326. године 

„III. 1. Ко је признао своје дуговање или су ње-
гов предмет решили добија 30 дана за извршење 
обавезе. 2. Тек након тога може зајмодавац да 
присвоји. Треба да га одведе пред судију. 3. Ако 
не може извршити пресуду или ако се нико не 
огласи уместо њега током поступка, као гарант 
нека га тужитељ носи са собом (лице које је под-
нело тужбу) нека га веже ременом […] 5. У овом 
року још има права да се споразуме. Ако се не 
споразумеју остаје, 60 дана везан ланцем. …По-
сле треће недеље га осуђују на смрт или га одво-
зе преко Тибра на продају у страни свет.
 IV. 2. Ако отац три пута прода свог сина као 
роба нека се син ослободи од власти свога оца.
 VIII. 2. Ако неко неком сломи удове, па се он 
не споразуме са њим, нека га стигне слична каз-
на. [...] 9. Ноћно напасање или сеча изклијалог 
рода са било које земље сматра се великим гре-
хом. Ако је грешник пунолетан да се обеси. Ма-
лолетног ће, према налогу судије, избичевати, а 
штету мора двоструко надокнадити. [...] 14. Од 
лопова ухваћених на делу слободне људе ће из-
бичевати и дати за роба код оног од кога је крао. 
Роба ће избичевати и бациће га са стене. Мало-
летну децу ће судија казнити шибањем према 
сопственом нахођењу, а учињену штету ће на-
докнадити родитељи.“
Из Закона XII таблица (451–450. године пре 
н.е)

? Која питања се потежу у одломку извора? 
Какве правне принципе можеш запазити? 
Упореди Законе XII таблица са законима Хаму-
рабија, Мојсија и Дракона.

„У оно доба када у човеку још није све деловало 
тако једногласно као сада, већ су поједини дело-
ви тела засебно размишљали, засебно говорили, 
остали делови су негодовали да резултати њихо-
вог мукотрпног рада и услуге све троши стомак, 
а стомак пак мирује у средини и ништа друго не 
ради само готово добијене дивоте ужива; те су се 
заверили да рука више не доставља јело до уста, 
уста нека не прихвате, а зуби нека не сажваћу до-
бијену храну. Док су у свом узбуђењу хтели да из-
гладне стомак, истовремено су удови и цело тело 
потпуно ослабили. Тако се сазнало да услуга сто-
мака уопште није узалудна: не само да њега хра-
не остали, него он храни остале…“
По Ливију, један сенатор је са овим пример-
ним говором убедио постројене плебејце на 
Светој гори. Дајући аргументе за убудуће – 
властодршци ма и привредној елити. Друштво 
је касније често замишљано слично живом ор-
ганизму
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пре н. е. укинуто је дужничко ропство које је тешко погађало 
плебејце. Освајања су, поред заузимања нових територија, ство-
рила прилив великог броја јефтине радне снаге, робова. Тако је 
дужничко ропство изгубило на значају.
 На ублажавање некадашњих патрицијско-плебејских супрот-
ности, од 287. године пре н. е. указује и то што су одлуке Народ не  
скупштине и без потврде Сената постале обавезне за цео рим-
ски народ. На заседању Народне скупштине,(комиција) орга ни-
зованој на територијалној основи, учествовали су и патрицији и 
плебејци.

� Важност комиције куријате и комиције центуријате знатно је опала, али 
још није нестала. Од тада су паралелно функционисале три врсте „народ-
не скупштине“ са различитим делокругом. Међутим, народне скупштине у 
Риму, поред Сената и разних магистрата, нису никада играле тако важну 
улогу као оне у Атини.

 Изједначавањем права створена је могућност за мешање ста-
новништва из редова патриција и богатијих плебејаца и тиме је 
започело стварање новог водећег слоја – племства (нобилитас).

Основа римског друштва је била подела на братства. У доба Римске републике само су патрицији могли бити би-
рани за магистре. Највиши орган власти био је Сенат.

Плебејци нису имали политичка права. Да би освајачки ратови били успешни, било је неопходно унутрашње једин-
ство, због чега су плебејци временом успели да се изборе за своја права.

По Тулијском уставу подела становништва према имовинском стању највише је одговарала имућним плебејци-
ма.

Укидање дужничког ропства олакшало је положај сиротиње.
Истовремено са успешним завршетком освајачких ратова плебејци се у правном смислу више нису разликовали од 

патриција. Од слојева имућних плебејаца и патриција формирао се нови водећи слој нобилитас.

22. Освајање Италије

ПОЧЕЦИ ОСВАЈАЊА Време после прогона етрурских краље-
ва и стварања републике прошло је у перманентним, сталним ра-
товањима. Требало се бранити од Етрураца, касније спречавати 
упаде других, мањих племена или приграбити њихове земље. То-
ком вековних борби Рим је изашао као победник. Ојачао је своју 
власт над Лацијом и кренуо у напад против Етрураца. После
десетогодишње опсаде (396. године пре н. е) заузео је град Веји. 
На овим ратовима су се базирале римске легије.

� После заузимања Веја Риму, јаком освајачу, су запретили Келти. Овај 
народ чинило је више племена. Са територије данашње Француске ширио 
се у свим правцима у жељи да придобије нове територије и ратни плен. 
(Стигли су и до територије данашње Мађарске). Келтски Гали прешли су 
преко Алпа и настанили су се у долини реке По. Одавде су пљачкашке тру-
пе под вођством Бренуса 387. године пре н. е, прешавши преко Алпа, упале 
у Етрурију, а касније и у Рим. Код реке Алије, притоке Тибра, Римљани су 
доживели срамни пораз. Побегли су са ратишта. Након тога су Гали, осим 
Капитола, заузели и Рим. На срећу Рима галски логори у долини реке По 
били су нападнути, па су, како су брзо стигли, исто тако се брзо и повукли 
(наравно, са огромним пленом).

? Какву су улогу играле гуске у том рату? Прочитај код Ливија. 

 „… Уплашени од настале збрке, која се ство-
рила због брзог напредовања, градови су се 
прихватили оружја, народ је бежао, а Гали, где 
год су прошли, стављали су до знања, вели-
ком виком, да крећу према Риму. Њихова пе-
шадија и коњица заузела је огромну територију.
 Тако војни трибуни нису ни одредили место 
где ће се војска улогорити – који би појачан обез-
бедио повлачење – нису бринули о људима, а 
чак ни о боговима, већ су и без приношења жрт-
ве постројили војску, развукли крила да их број-
но надмоћнији непријатељ не би могао опколити.

? На који је начин укидање дужничког ропства 
корисно служило јединству Римског друштва?

? Ко је укинуо у Атини дужничко ропство?

? Каква се узајамна повезаност може запазити 
између освајања и друштвених промена?
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? Какви су могући разлози расељавања једног народа? Које чињенице одређују правац сеобе? Погледај ове чиње-
нице у случају Келта. Упореди ову карту са картама сеоба индоевропских народа, Германа, односно Славена.

Сеоба келтских племена

ОСВАЈАЊЕ СРЕДЊЕ ИТАЛИЈЕ – САМНИТСКИ РАТОВИ
Рим се – учвстивши своју власт у Лацијијуму 340–338. године 
пре н. е. – почео ширити према југу. Ту се због освајања Кам-
паније сукобио са Самнитима. Борбе су трајале више деценија 
(314–290. година пре н. е) са променљивим резултатима. 

� У овом рату је настала легенда о каудинском јарму, сећање на пони-
жење које су доживели римски војници. Победа је на крају, ипак, припала 
упорнијим Римљанима. Заузели су Капу, главни град Кампаније, до којег је 
изграђен први велики пут звани Виа Апија (Via Appia). Римљани су касније 
градили путне мреже по целом царству. Оне су, у првом реду, служиле вој-
ним циљевима, економски циљеви су играли другоразредну улогу. 
 Своју власт на освојеним територијама Римљани нису јачали само пут-
ним мрежама. Са освојеним градовима склапали су појединачне споразу-
ме. Ови споразуми су једном граду давали мања, а другом већа права, но 
сваки је постао римски „савезник“. Тако градови нису могли бити јединстве-
ни, разједињени нису могли да се побуне против Рима. Овај метод (Завади, 
па владај – Divide et impera!) Римљани су свесно користили. Проучавајући 
историју још ћете се више пута срести сличним методама, тим префиње-
ним начином тлачења неког народа.

Једну трећину заузете земље римска држава је присвојила. 
Патри ције су добиле већи део као агер публикус али су и сеља-
ци добијали парцеле у новоосвојеним крајевима. На добијеним 
земњиштима плебејци су стварали насеља (колоније), учврстив-
ши римску власт на тим територијама.

„И мада је овако развучено језгро војске једва оп-
стајало, дужина фронта им ни овако није била 
толико широка као код непријатеља. С десна се 
издизало мање узвишење, па су се тако опреде-
лили да ће ту концентрисати резерву. Ова мера 
је била узрок почетном страху и бежању, али то 
је обезбедило касније и једину могућност спаша-
вања. Јер Бренус, војсковођа Гала, видевши ко-
лико је малобројан непријатељ, плашећи се лу-
кавства, помислио је да су се Римљани због тога 
поставили на узвишици да када се фронт Гала 
састави са правом линијом легија да ће их рим-
ска резерва напасти од позади и са бокова.“
Ливијус о алијанском поразу

? Колико је земљишта могло изнајмити једно 
лице од агер публикуса? Који је закон то од-
редио?

? Чему преписује Ливије пораз Римљана?
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ОСВАЈАЊЕ ЈУЖНЕ ИТАЛИЈЕ – РАТ ПРОТИВ ТАРЕНТА 
(282. године пре н. е.–272. године пре н. е) Уплитањем у 
међусобне сукобе грчких градова у Италији, Рим се учврстио 
на овим подручјима. Тарент, најјачи грчки провинцијски град, 
чији интереси су били угрожени, покренуо је рат против овог ла-
тинског града чије је самоуверење расло.
 Пошто Тарент није имао сопствену војску, користио је пла-
ћеничку. Против моћног противника хтео је поставити снажну 
силу, па се за помоћ обратио младом и охолом војсковођи Пиру 
краљу Епира који је својом јаком војском (у којима је било и борних 
слонова) прешао преко Јадрана. Пир је однео више победа, али су 
Римљани слали новије и новије јединице. Није им било тешко да 
тако поступе, пошто су се борили на својој територији, па су своје 
јединице по потреби допуњавали из редова слободних сељака. 
Пирова војска се трошила, а сукобио се и са својим налогодавцем, 
јер је и сам имао намеру да створи јужноиталијанско царство. 
Римљани су на крају победили, а Пир се вратио у Епир где је убрзо 
убијен. Рим је заузео Терент, а убрзо после тога под римском 
влаш ћу нашла се читава јужна Италија. Наравно, и овде је
примењивана метода „Завади, па владај“.

Препоручена литература на мађарском је-
зику: T. Cornell–J. Metthews: A római világ 
atlasz

Амбициозни епирски 
владар Пир 

Након формирања Републике Рим је водио одбрамбене ратове са својим суседима. Током тих ратова млада Репуб-
лика постала је господар Лација, а потом је поразила Етрурце.

Ојачана Република започела је освајачке ратове (освајање обрадивог земљишта), током којих је загосподарила 
над средњом Италијом.

Незадрживо ширење Рима угрозило је интересе богатих грчких градова у јужној Италији.
После рата са Тарентом Рим је постао господар целе Италије.

„[Пир] је требао да се бори на тешко проходном 
шумовитом, за коњичко ратовање непогодном, 
терену покрај једне реке где нису могли проћи 
слонови да би поджали пешадију. Број повређе-
них био је огроман, а много је и погинулих. Ноћ 
је прекинула борбу. Сутрадан је на равничарском 
терену хтео да настави борбу да би могао и сло-
нове убацити у борбу против непријатеља. […] 
Римљани нису могли избећи јуриш, а ни са бока 
нису могли нападати непријатеља, као претход-
ног дана, стога су били приморани ратовати ли-
цем у лице на равничарском терену. Силовито 
су се окомили на тешку пешадију, тада још нису 
натерали слонове на њих а мачеви су пружа-
ли тврд отпор њиховим копљима; нису штедели 
себе, само су секли непријатеља, не обазирајући 
се на сопствене губитке. Прича се да је дуго вре-
мена прошло док нису почели бежати. Тамо где 
је Пир сам војевао, бој је био немилосрдан. Пир 
је ипак највећи резултат постигао увођењем сло-
нова у борбу; у таквој борби Римљани нису има-
ли никакве користи од свог јунаштва […]
 После раздвајања две војске Пир је, наводно, 
рекао некоме који му је зажелео срећу за победу: 
„ Ако у још једој бици победимо Римљане, потпу-
но ћемо пропасти.“
Ллутарх: Паралелне биографије

? Шта значи изрека Пирова победа? Зашто су 
Пира теже погађали губици? На чијој је страни 
стајао аутор? Потражи доказе.

Пресек римског пута. Римски путеви су били ду-
готрајни. На добро укопану основу постављано 
је више слојева различитог камења. Са мало ис-
пупченог пута падавине су се сливале у одвод-

не канале

? Који су циљеви постављени пред Римљане 
приликом изградње путева? Ни након изградње 
путева нису на њима обављали пренос робе. 
Зашто то нису чинили?
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23. Пунски ратови и освајање 
Медитерана

КАРТАГИНА Град су основали Феничани (Пуни) као своје тр-
говачко упориште на раскрсници источног и западног басена 
Средоземља, отприлике у време када је основан Рим. Карта-
гина је била колонија феничанског града Тира, брзо се развија-
ла и осамосталила. Ослањајући се на јаку трговачку флоту кон-
тролисала је западни део Средоземног басена. 

� Друштвена и политичка структура у многоме је подсећала на римску, 
али се истовремено у много чему и разликовала. И у Картагини је власт 
била у рукама аристократа и два чиновника (суфеса) су управљала др-
жавом, ослањајући се на једно саветодавно тело. Међутим, овде се вла-
дајући слој делио на две групе супротних интереса, зависно од тога ода-
кле су потицали приходи. Формирала се земљопоседничка група чију су 
земљу обрађивали робови и слој бродовласничких трговаца. Између ове 
две стране развиле су се оштре политичке борбе. Земљопоседници су били 
заинтересовани за ширење на копну, а трговци за поморска освајања. Ови 
унутрашњи сукоби су уназадили град.
 Картагинска војска је била другачија. Пошто су земљу, углавном, обрађи-
вали робови, недостајао је јак сељачки слој који је у Риму чинио окосни-
цу војске. Тако је у Картагини постојала најамничка војска. Њихове вође 
су се одвојиле од чиновника и настале су разне династије вођа плаћенич-
ке војске које су се често међусобно сукобљавале и тиме слабиле ударну 
снагу војске.

? На основу географске карте опиши си ту-
ацију супротстављених страна у случају рата. 
Какву су политику водили још увек независни 
грчки полиси?

Ханибал, трагични непријатељ Рима

Рим и Картагина у доба пре Првог пунског рата

? Шта знаш о привреди и култури Фе ни ча-
на? Наброј феничанске градове.
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ПРВИ ПУНСКИ РАТ (264–241. године пре н. е) Пошто је Рим 
загосподарио Италијом, Картагина је постала његов највећи су-
парник. Даља римска освајања у правцу Сицилије већ су по-
гађала интересе трговачке велесиле. Борбе су се разбуктале у 
овим крајевима. 

� Италијанска плаћеничка војска која је заузела град Месану тражила је 
помоћ и од Рима и од Картагине у рату против Сиракузе која их је опколи-
ла. Војска из Картагине је прва стигла до града. Римљани нису могли до-
зволити да кључ Сицилије остане у рукама непријатеља.

 Борбе су се одвијале са променљивом срећом. Моћ Картаги-
не слабила су ривалства између руководећих слојева. Када би се 
сукобили на копну, на Сицилији, Рим би надвладао непријатеља. 
Међутим, на Тиренском мору флота трговачког града била је над-
моћнија, иако је, према уходаном савезничком систему, Рим подр-
жавала флота борбених бродова јужно италијских грчких градова. 
На крају су Римљани захваљујући новом изуму покретном мос-
ту „гаврану“ однели победу и на мору и тиме приморали Кар-
тагину да склопи мир. Рим је неумољиво диктирао услове мира: 
добио је њене поседе на Сицилији, а Картагина је уз то још мо-
рала плаћати велику ратну одштету.

Са Сицилијом су поступали другачије него са дотад освоје-
ним италијанским територијама. Претворена је у провинцију 
(покрајина) која је представљала „заједничку имовину римског 
народа“. Плаћала је годишњи порез римској држави, а ни ма-
гистрате није бирала самостално, него их је именовао Рим. Ови 
управници (намесници) именовани су на годину дана из редова 
римских високих државних чиновника којима је управо истекао 
мандат.

� У Риму мир није завладао ни након овога. Искористивши јачање унут-
раш њих међусобних борби у Картагини освојили су Сардинију и Корзику. 
У долини реке По су потукли Гале, а од тих територија опет су формира-
не нове провинције. 

ДРУГИ ПУНСКИ РАТ (218–201. година пре н. е) Снага Кар-
тагине још увек није сломљена, њена трговина која је била на 
успону надокнађивала је губитке. Успели су освојити нове бога-
те територије на обали Хиспаније. У близини налазишта драго-
цених метала формирали су град Нову Картагину. 

На чело пунске војске дошао је нови војсковођа, Ханибал, 
млади Картагињанин, заклети непријатељ Рима, потомак по-
родице која је његовој домовини и раније давала чувене војско-
вође. (Пунска освајања шпанских територија великим делом била 
је заслуга његовог способног оца Хамилкара Баркаса). Ханибал 
је хтео да изненада нападне Италију, па је због тога одабрао 
дужи, копнени пут. Кренуо је из Шпаније са својом огромном 
војском у којој је било и слонова обучених за ратне операције, 
прешао преко Пиринеја, потом Алпе. Значајан део његове вој ске 
страдао је по беспућима, али када је стигао у равницу По, надок-
надио је губитке у својим редовима, са Галима, непријатељима 
Рима.
Изненађени Римљани нису успели објединити своје снаге, па 
их је Ханибал тако разједињене поразио. Код Кане је потпу-
но опколио и уништио римску војску (216. године пре н.е). Ха-
нибал је, међутим, полако постао заточеник сопствених победа. 

„…Римљани су се приближавали Сицилијан-
ским обалама […] Бродови су им пак имали лошу 
грађу и били су тешки, стога је неко предложио 
да искористе средство које је касније називано 
»гавран«, чији је састав био следећи. На прам-
цу брода стајала је једна дрвена греда дугачка 4 
стопе (1,2 метра) и 3 метра широка. На горњем 
крају се налазио један котур. Око греде су смес-
тили мердевине 6 стопа дугачке и 4 корака ши-
роке које су покрили причвршћеним даскама. 
[…] На мердевинама је био и један уздужни зид 
од прилике у висини колена. На крају мердеви-
на стајао је гвоздени харпун, а на горњем делу 
прстен […] У прстен је било увучено уже. Овим 
су подигли »гаврана« уз помоћ котура и спусти-
ли на палубу или на прамац непријатељског бро-
да зависно одакле је долазио напад. Чим се „га-
вран“ наслони на палубу, бродови се повежу, ако 
су уздужне стране дошле једна наспрам друге 
прескакали су одавде, а ако је предња страна 
брода дошла у везу по паровима су прелазили 
помоћу »гаврана«.
 Картагињани су испловили са 130 бродова 
пуни самопоуздања и весеља. Са омалова-
жањем су помишљали на неискуство Римљана 
и пловили су право на непријатеља.
 Али када су бродове, убачене у борбу, ухвати-
ли »гаврани« и када су људи преко њих кренули 
у јуриш, напали прса у прса Картагињане, они су 
делом претрпели губитке, а делом су се предали 
изненађени новим начином ратовања. Заправо, 
борба се одвијала слично копненом ратовању.“
Грчки историчар Полибије

? Шта је помогло Римљанима да победе 
искуснији поморски народ?

? Каква се разлика може запазити између 
римске и картагинске војске? Какву улогу је 
имала ова римска победа?

Римски ратни брод

? Од кога су Римљани могли научити бро до-
гра дњу? Упореди савремену скицу са рекон-
струкционим цртежом тријера. Како рељеф 
оправдава Полибијев извештај поморске битке 
између Римљана и Пуна?
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? Због чега је била добра Ханибалова стратешка одлука да са севера нападне Италију, а Сципијанова да се пређе у 
Африку? Која је слична логика између та два ратна плана?

Неколико војних маневара током Другог пунског рата

„…Хинабал је издао наређење да се њего-
ва војска наоружа, а он је заједно са неколико 
војсковођа одјахао на врх једног питомог узви-
шења и оданде је посматрао војно постројавање 
непријатеља. Када је војсковођа његовог ран-
га звани Гиско рекао за непријатељско бројно 
стање да је задивљујуће, Ханибал му се обратио 
озбиљним лицем: „Ти нешто ниси приметио Гиско 
што је чак и од тога дивније.“ Када је Картагиња-
нин упитао а шта је то одговорио му је: „То што 
да у овом мноштву не постоји ни једна душа која 
се зове Гиско.“ Шаљива примедба неочекивано 
је утицала на све, па их је ухватио јак смех и кад 
су силазили са узвишице испричали су Ханиба-
лову пошалицу сваком кога су се срели. На то су 
се многи насмејали, а нису се могли уздржати ни 
они из Ханибалове пратње. Овај призор је веома 
улио храброст Картагињанима јер су мислили да 
је само јако омаловажавање непријатеља могло 
покренути њиховог војсковођу на овакву шалу и 
на гласни смех очи у очи с опасношћу. 
Ханибал пред битку код Кане, Плутархов опис.

? На основу скице карте наброј све ко је са-
чињавао Ханибалову војску. Шта је омо гу ћило 
опкољавање римске војске? Зашто ова битка 
није донела коначну победу Ханибалу упркос 
великог пораза Римљана?

Битке код Кане
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Савезници су остали верни према Риму. Рим је из редова сељака 
попуњавао своје легије, док су Пуни – одсечени од Картагине – гу-
били на војној снази. 

Способног војсковођу сличног Ханибалу поставио је на чело војс-
ке Рим који се упорно супротстављао Картагињанима. То беше Кор-
нелије Сципион. Сципион је са својом војском прешао у Афри-
ку да би заварао пунског војсковођу и повукао га за собом. План је 
успео: Картагина је наредила свом војсковођи да се врати кући. Ха-
нибал је био приморан да већину својих војника остави у Италији. 
Ханибала, који је остао без главнине снага, 202. године пре н. е. 
победио је Сципион код Земе. (Ханибал је у изгнанству 183. годи-
не пре н. е. извршио самоубиство)

Картагина је поново скупо платила мир: дефинитивно је из-
губила статус велесиле, њена власт се односила само на град и ње-
гову непосредну околину. Одузели су јој флоту (могла је задржати 
само десет бродова) и морала је платити огромну ратну одштету (за 
50 година 10 000 талената). Град је могао ратовати и бранити се само 
уз дозволу Рима. Тако је Рим постао господар западног дела Сре-
доземља. 

� ТРЕЋИ ПУНСКИ РАТ (149–146. године пре н. е) Последњи пунски рат 
више није имао неку важност за Рим. Ослабљени пунски град је зато на-
паднут, јер је Картагина без дозволе ратовала против Нумидије. Град се 
јуначки бранио до последњег човека. Картагину су Римљани разрушили 
до темеља.

ПРОДИРАЊЕ НА ИСТОКУ Утицај господара западног дела 
Средоземља ускоро се осећао и на територијама све слабијег 
хеленистичког света. И када своју политичку вољу није могао 
наметнути, његови војници су се појавили у Македонији и Сирији. 
У бици код града Пидне (168. године пре н. е) Македонија је 
доживела одлучујући пораз и после следеће римске побуне (148. 
године пре н.е) претворили су је у провинцију под називом 
Македонија исто као и Илирију, приобално подручје Јадрана. 
Грци су у почетку били поштеђени, али је касније и њихова земља 
претворена у провинцију Ахија (146. пре н.е). Само су Спарта и 
Атина сачувале самосталност. Велика хеленистичка царства на 
Истоку (држава Селеукида и њене наследне државе као и Египат) 
дуго нису осећале опасност. И надаље су ратовале међусобно, 
често тражећи арбитражу од римског Сената.

Слично као и Риму, и Картагина је била аристократска република, међутим, водећи слој је био подељен на два суп-
ротна табора: на земљопоседнике и трговце-бродовласнике.

Пошто су земљу обрађивали робови, недостајало им је јако сељаштво, па су држали најамничку војску.
Било је неминовно да Рим који се ширио дође у сукоб са Картагином коју је током два рата победио и завлада за-

падним делом Медитерана.
Римска освајања западних територија ускоро су омогућила и ширење на Исток.

„Према наредби најмлађи носе сабљу лако коп-
ље за бацање и штит […]. Осим тога опремљени 
су и са шлемом. Понекад на шлем стављају вучју 
кожу ; ово пружа и заштиту и чини их препозна-
тљивим па тако вође појединих одреда увек лако 
могу видети да ли се њихови људи добро боре 
или не. Дршка копља за бацање, углавном, је на-
чињена од дрвета дужине два лакта и дебљине 
два прста, гвоздени врх је дуг једну шаку и оп-
ремљен је таквим врхом да се после првог ба-
цања савије да га непријатељ не може бацити 
назад. […]“
Полибије о римској лакој пешадији 

? Какво је било наоружање лаке пешадије? 
Какву је улогу имала поред тешке пешадије?

? Упореди оружја грчких хоплита и римске 
тешке пешадије.

„…Римљани на следећи начин подижу војни ло-
гор: након што су изабрали погодно место за уло-
горење, шатор војсковође подигну на најпогод-
нијем месту, на простору који је најпрегледнији 
за издавање наредби. Прво набију у земљу озна-
ку тамо где хоће да сместе шатор војсковође, па 
око ознаке одмере четвороугаони простор, на та-
кав начин да се његове стране налазе на размаку 
од по 100 стопа, цео простор, дакле, износи 400 
квад ратних стопа. Римску војску постављају са 
стране овог четвороугла одакле је најпогодније 
преузимање воде и напасање (коња). …“. 
Плутарх, грчки историчар, о римском логору

? На основу описа нацртај тлоцрт римског 
логора. Каквим циљевима и на који начин је 
служио овај систем?

„Римско тешко наоружање се првенствено 
састојало од тешких штитова. […] Штит је био 
израђен од два комада даске међусобно сле-
пљене са туткалом и покривено споља са плат-
ном или телећом кожом. Горњи и доњи рубови 
су обрубљени гвожђем, да би прихватили ударац 
мача, а други зато да га чува од трошења кад се 
стави на земљу […]. Осим штита носе и сабљу 
[…] сабља има добро израђени врх, погодан за 
бодење, и обе стране су му погодне за сечу, по-
што им је оштрица израђена од посебно јаког и 
трајног материјала. Осим овога носе два копља 
за бацање, бронзани шлем и оклоп за ноге…“
Полибије о римској тешкој пешадији

Корнелије Сципио Африканац
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24. Криза републиканског уређења

ДРУШТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСВАЈАЊА Територијално ши-
рење донело је богате приходе владајућем слоју у Риму. Приход 
из провинција приграбио је, у првом реду, трговачки слој. 
Бродовласници су се богатили повећавањем промета. Сенат је 
њима дао у закуп порезе у провинцијама, царине и експлоата-
цију рудника. Најамници су унапред у једној суми плаћали држа-
ви, а од становника провинција су убирали вишеструку вредност 
најма. По римском закону они који су се бавили транспортом 
и сакупљањем пореза нису могли учествовати у политичком 
животу нити су бирани за магистрате. Тако се одвојио ста-
леж витезова који није узео непосредног учешћа у политичком 
животу.
 Водећи политички слој Рима била је великопоседничка ари-
стократија. Из њихових редова бирани су магистрати и Сенат. 
Одатле потиче назив сенаторски ред. На освојеним територија-
ма, од својих поседа и државног земљишта стварали су велепо-
седе, латифундије које су сматрали личним власништвом. Ове 
економске јединице су производиле за тржиште, а у интересу по-
већања прихода уводили су многе новине.
 Након победоносних ратних похода довођено је на десетине 
хиљада робова у Италију, па им је цена опала. Уз одговарјуће уп-
рављање се исплатило кориштење јефтине радне снаге. Порастао 
је број послова које су обављали робови. 

� И провинције су се укључиле у снабдевање храном Рима. У Италију 
су увожене јефтине житарице. Велика имања су се могла брзо преоријен-
тисати на интензивну производњу. Уместо житарица гајили су грожђе, 
маслине, воће и поврће. Ове културе су захтевале више рада и давале су 
знатно веће приходе од екстензивне производње житарица.

Развој великих имања неповољно је утицао на сељаштво са 
малим сеоским поседима. Рад робова сељаци нису могли пла-
тити, а на њиховим малим имањима не би био ни исплатив. 
Тако нису могли уживати у корисним достигнућима. Нове техно-
логије су се код њих спорије уводиле. Производили су житарице, 
чија је производња била нерентабилна. Трка у привредној утак-
мици довела је до пропасти велики број сељачких породица. 
Били су принуђени да продају своја имања. Та имања су купова-
ли великопоседници и прикључивали их својим латифундијама. 

� Ратови су убрзали пропадање ситних сеоских имања. Сељаци су чини-
ли већи део војске, а порастом царства војна служба је постајала све муч-
нија. Ратови који су се водили на удаљеним деловима царства, одвајали 
су их од имања, па их нису могли обрађивати. Други пунски рат је погор-
шао положај сељака, јер је Ханибалова војска годинама уништавала тери-
торије Италије. Маса је без било какве резерве живела на ситним поседи-
ма – није могла надокнадити губитке стоке, приноса и куће, па су доспели 
на руб пропасти.

 Пропадањем највеће друштвене групе, сељаштва створио 
се нови слој: плебс. Лишени својих поседа, сељаци су одлази-
ли у градове, пре свега у Рим и прикључили су се градској сиро-
тињи – пролетерима. 

„Сада ћу говорити о томе са каквим оруђима 
обрађују земљу. Неки их деле на две групе: на 
људе и на ствари које испомажу људе, без којих 
не могу обрадити земљу. Други предмете који су 
потребни за обраду земље деле на три групе: „го-
ворне“ у које спадају људи, полу „говорне“ у које 
спадају животиње за вучу, односно нема сред-
ства у које спадају кола. […]
 Роб нека не буде ни бојажљив ни храбар. Они 
који их надгледају нека буду образованији, стаси-
тији и мало старији од осталих. Заправо, остали 
лакше слушају такве него млађе, али још је боље 
да они који воде остале више познају земљо-
радњу. Заправо, није довољно да наређују, већ 
треба и да раде, да би се њихов рад могао ко-
пирати. Да остали виде да се са правом налази 
изнад њих онај који се боље разуме у посао. Не 
сме се допустити да се исти резултати постигну 
батинањем, као са лепим речима. Немојте наба-
вљати од истог народа више робова, из тога се 
обично рађају кућни проблеми.“
Варон, римски стручни писац

? О каквом проблему говори Плутарх?

„Дивље животиње које бораве у Италији имају 
своју пећину, шупљину и скровиште, док они, који 
се боре и умиру за Италију немају ништа осим 
ваздуха и светла; у недостатку, сталног места бо-
равка ови се скривају заједно са женом и децом. 
Војсковође лажу када у борбама храбре војнике 
и позивају да одбране своје гробове и храмове од 
непријатеља. Па од овог великог броја Рим љана 
ни један нема ни жртвеник ни породичну гробни-
цу, а бори се и умиру за туђи раскош и богатство. 
Називају их господарима света, а они, јадници, 
немају ни грумен земље.“
Плутарх

? Како су ценили робове у Риму? Каквим су 
средствима настојали постићи што веће 
приносе?

„Становништво твоје провинције прво се састоји 
од оних савезника који су од целе људске вр-
сте најобразованији [тј. Грка], у другом реду од 
таквих [Римљана] грађана, које било као порез-
не закупце везују за нас чврсте везе, било да су 
се обогатили па су тако убеђени да своје неок-
рњено богатство уживају захваљујући нашем кон-
зулству.“
Цицерон о Азијској провинцији

? Потражи у атласу провинцију Азију. Зашто 
живи овде пуно Грка? Која је била улога 
Римљана у животу провинције?
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� Држава се трудила да масу, која се стално увећавала издржава и не-
чим окупира. Редовно су бесплатно делили житарице, а да би им попуни-
ли време, приређивали су им циркуске представе (Panem et circenses! – 
Хлеба и игара народу.) Већи део грађана из редова плебса био је запослен 
у радионицама или се издржавао повременим радом; такав посао се увек 
могао наћи у велеграду. Док је други део плебса постао бадаваџија. Они су 
за дневне повластице гласали за оног политичара који им је више обећавао. 
Били су поткупљиви за било какав политички циљ.

ТИБЕРИЈЕ ГРАХ Проблеме пропаста сељаштва, пораста проле-
тера (плебса) су изазвале чињенице што се распространило ко-
ришћење радне снаге робова и што је град – република израстао 
у империју. За савременике је, међутим, очигледни и посредни 
разлог био питање сељаштва. Било је очигледно да ће решавање 
проблема бити враћање сељаштва у првобитни положај.
 Тиберије Грах био је први политичар који је приступио оства-
ривању овог програма. Потицао је из угледне римске породице. 
Као унук Сципијана, који је победио Ханибала, добро је уочио 
стално растуће унутрашње сукобе. Када је 133. године пре н.е.  
изабран за народног трибуна намеравао је да уведе законе који-
ма би се могла решити унутрашња напетост. Обновио је Лици-
нијев и Секстијев зенљишни закон који је ограничавао величи-
ну земљишта, добијене на основу агер публикуса. У том смислу 
би се велики део латифундија вратио у власништво државе. Ти-
берије је желео вишак земље поделити на мале поседе и ус-
тупити их осиромашеним сељацима. А да би заштитио ове нове 
поседе, забранио је продају земље да се оне не би опет сконцен-
трисале у руци једног власника.
 Бившим поседницима је желео надокнадити штету из ратног 
плена.Успркос томе његова реформа је изазвала велико проти-
вљење сенатског сталежа. Закон нису могли поништити. Када је, 
међутим, Тиберије Грах у циљу спровођења закона желео продужи-
ти свој мандат народног трибуна, повредивши тиме закон Републи-
ке, избили су улични сукоби у којима је Тиберије Грах убијен са 
око 300 својих присталица. Аграрна реформа се, додуше, спро-
водила, али не темпом како је желео Тиберије Грах.

ГАЈ ГРАХ Десет година након трагичне смрти Тиберија Граха 
(123. године пре н. е) изабрали су његовог млађег брата за на-
родног трибуна, који је наставио започете реформе. Уочивши 
братовљеве неуспехе, желео је обезбедити себи ширу подршку 
у односу на сенаторски сталеж. У првом реду је рачунао на ста-
леж витезова, па је као народни трибун спровео низ закона који су 
њима ишли у прилог. Приходе витезова је обогатио новим најам-
нинама. Повукао је још значајнији потез, наиме, обезбедио им је 
несметано деловање на тај начин што је злоупотребе које су се 
догађале у провинцијама препустио суду витешког сталежа. Тако 
су судије били исти они који су за злодела били оптужени од ста-
новника провинције. 

Желео је да придобије и народне масе, па је снизио цену жи-
тарица. Понудио је беземљашима земљу у колонији која је тре-
бала да се формира у Картагини. Једном делу италијанских са-
везника, да би проширио круг својих присталица, намеравао је 
дати римска грађанска права. Али није рачунао да ће га ове 
мере довести до сукоба са римским плебсом који је сматрао да 
ће обезвредити њихов главни „адут“ тј. римско грађанско право, 
па би с тим поставио конкуренцију.

? У чему се разликују реформе Гаја Граха од 
Тибериjeвих закона?

Овако је Апијан писао о смрти Гаја Граха:
„Гај је побегао преко дрвеног моста на другу оба-
лу Тибра и онде праћен јединим својим робом 
сакрио се у гај. Када су га сустигли гониоци, сам 
је подметнуо свој врат робу да га пресече. […] 
Убице су одсечене главе Гаја и Флака [био је Гра-
хов трибун] ставили пред конзула Опимија, који 
им је дао толико злата колико су биле тешке те 
две главе. У међувремену је руља опљачкала 
њихове куће, а њихове страначке следбенике Оп-
имије је дао похватити и бацити у тамницу и тамо 
их је подавио. […] После овог крвопролића при-
ређено је жртвено чишћење, а сенат је одлучио 
да на месту народне скупштине подигне храм у 
знак поштовања Конкордије [споразума]“.

Рељеф који приказује купопродају робова

? Како је деловала појава плебса на републи-
канске институције?

„Поднео је бројне законске предлоге да би уго-
дио народу, а да ослаби Сенат. Такав је био нпр. 
закон о насељавању који је државну земљу до-
дељивао сиромашнима […]. Његов закон, који 
се односио на савезнике, становницима Италије 
давао је једнака права са Римљанима. Закон о 
житарицама је обезбеђивао јефтини хлеб сиро-
машнима. Али власт Сената окрњио је највише 
пети закон: њиме је регулисао законодавну про-
цедуру.
 До тог времена само су чланови сената пре-
суђивали у парницама. Због тога су их се плаши-
ли и народ и сталеж витезова. Гај је изабрао три 
стотине витезова поред три стотине судија сена-
тора. […]“
Варон

? Како је пораст броја „пролетера“ (нај си ро-
ма шнијег слоја римских грађана) у Риму утицао 
на „стил“ политичких борби?

? По чему се може препознати демагогија?
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 Овај сукоб су противници вешто искористили. Нудили су 
плебсу – на демагошки начин – знатно боља насеља од Карта-
гине. Тако су Гаја изоловали од присталица, оптужили су га за 
богохуљење, тврдећи да је колонију хтео основати на картагин-
ском тлу на које је бачено проклетство. Поубијали су у Риму 
више хиљада његових следбеника, а Гај Грах је извршио са-
моубиство (121. године пре н.е). Имовину убијених приграбили 
су победници.

ГРАЂАНСКИ РАТ Може се уочити да су политички проблеми 
решавани на све грубљи начин, што је био предзнак грађанског 
рата. Можемо се сложити са констатацијом Плутарха: „Пре-
ма сведочанству историје, од доба краљева, ово је био први 
устанак који је убијањем римских грађана угушен у крви…“
 Владајући слој се распао на две завађене групације, на се-
натски сталеж (земљопоседници) и на витезове (трговци).
Чланови сенаторског сталежа су непосредно учествовали у поли-
тичком животу, док је витезовима ово било забрањено (на основу 
имовинског ценза у рату су морали служити у римској коњици).

Настала су два политичка блока: оптимати су били прис-
талице републике и старих обичаја и популари, чији назив по-
тиче од тога што су наглашавали интересе народа, желећи да 
придобију што више људи за себе (нпр. подела земље). На при-
меру браће Грахова може се уочити како подршка слободне си-
ротиње може имати одлучујућу улогу у решавању политичких 
питања. Међутим, остваривањем својих програма су обе струје, 
у ствари, желеле приграбити власт.

Препоручена лектира на мађарском језику: Kertész István: A 
hódító Róma

Након освајања витешки ред је из трговине и пореских најамнина извлачило корист, а сенатски ред од повећања 
својих земљишних поседа.

Велики део сељака је пропао због војне службе и јефтиног робовског рада. Појавила се нова друштвена група: „про-
летери“ (плебс).

Браћа Грах су желела решити настале проблеме враћањем сељаштва у раније стање. Обојица су се супротста-
вила сенаторском реду али су доживели неуспех.

Обрачун са Гајем који, се ослањао и на витезове, подсећа већ на методе грађанског рата.

Беседник. Статуа из II века пре н. е. Беседништво 
представља важно средство политичке борбе. 

Обрати пажњу на руке беседника.
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25. Пут ка аутократији

МАРИЈЕВЕ РЕФОРМЕ Покушаји браће Грах нису решили 
проблеме. Посебно нису решили кризу војске. Римске легије су 
регрутоване на основу цензуса (процене имовине), војници су 
се сами наоружавали. Сељаци који су изгубили своју имови-
ну спали су у нижу имовинску класу, а пошто нису поседовали 
земљу, нису били обавезни да служе војску. Све више се смањи-
вао број оних који су могли служити војску. 

После пунских ратова проблеми још нису били толико уочљи-
ви. Напријатности су настали у Африци. У Нумидији, Римском са-
везнику, избила је борба око престола у коју се умешала и римска 
војска. Међутим, један од нумидијских претендената на престо, 
Југурта потплатио је вође легије, па су тако Римљани дожив-
љавали неуспехе, а војска је морално пропадала. Покренута 
је истрага након које је Гај Марије члан популара постављен 
на чело војске (157–87. година пре н.е). Способни војсковођа ус-
поставио је ред, а 105. године пре н.е. победио је Југурту и довео 
га у Рим.
 Марије је постизао успехе захваљујући својим реформама. 
Променио је систем регрутовања војске. Док су раније легије биле 
састављене од римских грађана који су располагали имовином и 
сами себе наоружавали (у све мањем броју и све мање одушевље-
ни), реформом је настала професионална плаћеничка војска.
Према новом систему војни рок је био 16 година, добијали су пла-
ту и издржавање. Служење војске је посебно било привлачно љу-
дима без имовине: након одслуживања војног рока добијали 
су земљу у колонијама. Увео је сталну обуку, уједначио је на-
оружање и престројио легије, учинио их покретљивијим. Сва-
ка јединица је имала ознаку за препознавање (сребрни орао, от-
ворени длан итд).
 Да би своје реформе спровео у дело, Марија су више пута уза-
стопно бирали за конзула. Ова појава, као и у случају браће Грах, 
показује да чиновници са једногодишњим мандатом нису мог-
ли решити проблеме Рима прераслог у царство.

Реорганизована војска показала се успешном и када су герман-
ска племена напала северну Италију (Рат са Кимбрима и Тевтон-
цима 113–101. године пре н.е). Плаћеничка војска је понекад уг-
рожавала Републику, углавном, када су њихове војсковође водиле 
самосталну политику. 

� САВЕЗНИЧКИ РАТ (91–89. године пре н. е) Било је више покушаја да 
се реше нагомилани нерешени проблеми. Више политичара, који су се за-
лагали за поделу земље, стигла је трагична судбина браће Грах. Уз вели-
ке жртве коначно је решен статус италијанских савезника. Италијански на-
роди и градови су већ дуго година приносили озбиљне жртве за Рим, а за 
узврат су тражили потпуно грађанско право. Народни трибун Ливије Друз 
је поново потегао питање поделе земље 91. године пре н. е. Њега су уби-
ли, али се тада савезници нису помирили са оваквим решењем. Избио је 
рат између Рима и савезника. На почетку Рим није попуштао, али када је 
ситуација постала критична, Рим је политиком „Завади, па владај“ савез-
ницима, ипак, доделио римско грађанско право. Тако је настала јединстве-
на држава Италија.

СУЛА После смиривања сукоба са савезницима на истоку су 
букнуле нове борбе. Краљ Понта, Митридата VI (121–63. годи-
не пре н. е) угрозио је римске интересе на том простору. У Ма-

Римски легионар. После Маријеве реформе ре-
грутовали су их из редова плебса. Били су обу-
чени у једнаке униформе и наоружани истим 

оружјем.

„Да ли нас је могао погодити језивији ударац и 
већа штета од ове? Када је […] цела Италија ус-
тала против своје мајке, против свог родног гра-
да; […] када онај народ који је решавао судбину 
краљева и народа није могао управљати сопстве-
ном судбином, Рим, победник и господар Азије и 
Европе, смео је напасти Корфиријум [нови главни 
град побуњених италијанских савезника]“
Л. Анеј Флор. Из текста се сазнаје какво изне-
нађење је изазвала побуна савезника. У складу с 
тим су настојали брзо решити проблем.

? Упореди наоружање легионара и грчких 
хоплита.
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лој Азији су у једном дану побили 80 000 Римљана. Против њега 
је послалата војска, на чије чело је сталеж сенатора поставио Сулу 
(138–78. године пре н.е). Чим је изашао са војском из Рима, приста-
лице популара су га смениле, а на тај важан положај поставиле Ма-
рија. Сула, међутим, није распустио своју војску, па је са својим 
плаћеницима окренуо против Рима. Први, али не и последњи 
пут се догодило да су римске легије кренуле против самог Рима. 
Заузео је град и организовао крвави покољ међу припадници-
ма популара. Вође те странке, а међу њима и Марије, су побегле. 
Пре него што би поново кренуо на Исток, Сула је поткресао пра-
ва народних трибуна.

Сула је у Малој Азији победио Митридата VI. У међувремену 
се Марије вратио у Рим и погубио чланове сенаторског стале-
жа. Сула је заузврат склопио мир са понтским владаром и 83. 
године пре н. е. вратио се кући и жестоко се обрачунао са својим 
непријатељима. Изабран је за диктатора на неограничено вре-
ме. Поново је ограничио власт народних трибуна.

� Са противницима се обрачунао мачем са две оштрице, користећи тзв. 
црну листу (проскрипција). Човека чије се име нашло на овој листи било 
ко је могао некажњено убити или пријавити. Потказивач је добио део имо-
вине жртве, а остатак је припало властима. Овај метод је, примењиван у 
било које доба рушио је политички морал. У Риму се десило слично: убије-
но је око 90 сенатора и 2600 витезова.
 Да би проширио круг својих присталица, масовно је насељавао своје 
ветеране на одузету земљу. Робове жртава проскрипције, њих око десет 
хиљада, ослободио је и населио на одузету земљу.

 Сула је и Сенат обликовао према својој вољи: број чланова је 
повећао са 300 на 600, а чланство је попунио својим присталица-
ма. Када је обновио утицај Сената и средио прилике у пољуља-
ној Републици (79. године пре н.е), повукао се са власти и убрзо 
после тога је и умро. Његово дело доживело је неуспех: републи-
ка се није могла одбранити диктаторским и незаконитим сред-
ствима. Својим примером је показао како може да је руши неки 
војсковођа.

УСТАНЦИ РОБОВА Освајачки ратови су стално увећава-
ли број робова. Често су читаво становништво освојеног града 
или провинције претварали у робове и по десетине хиљада ста-
новника продавали трговцима робља који су следили војску.

Положај робова је зависио од њихове вредности јер Римља-
ни, слично другим народима старог века, робове нису сматрали 
људима, и зато су према њима поступали као према оруђу које 
говоре.

� Њихову вредност одређивало је више чињеница. Прво однос потражње 
и понуде, тј. уколико их је било превише, цена им је опадала и обрнуто. 
Било је важно да ли се разуме уз неки занат. Образовани робови и занат-
лије имали су већу цену. Пошто су у то доба масовно доводили робове у 
Рим, међу њима је било и јадника довучених из много развијенијих источ-
них подручја.
 Робови који су располагали стручним знањем служили су у градовима, 
живот им је био лакши. Они који су радили на великим имањима, латифун-
дијама, имали су много тежи живот. Лети су их терали да раде до изнемо-
глости, а за време зимског одмора су једва добијали храну. Међутим,  и 
такав њихов живот је био бољи од оних који су радили у рудницима или 
веслали на галијама где су врло брзо умирали због претераног рада и ло-
ших животних услова.

„Пошто је Сула свим расположивим силама ус-
пео извојевати победу […] изјавио је да они који 
се буду покорили, њима ће бити добро, али од 
непријатеља никог неће штедети. Казавши тако 
прочитао је списак имена 400 сенатора и 1600 
витезова које је осудио на смрт, он је био први 
који је објавио списак осуђених на смрт, први који 
је одредио награду за оне који ће их убити, од-
носно, награду за оне који ће их пронаћи и потка-
зати, казниће оне који их скривају. Не задуго про-
ширио је списак са још неким сенаторима. Неке 
од њих су неочекивано ухватили и убили тамо где 
су их пронашли…а друге су довукли пред Сулу 
и тамо су их поубијали. Оне који су побегли из 
града за њима су послали трагаче, који су не-
сретне људе искасапили где су их стигли. Мно-
ге од италијанских становника су побили, много 
њих су отерали у изгнанство, многима су одузе-
ли имовину. […]“
 „Сула […] је сакупио у Циркусу неких шест 
хиљада људи, а сенат је сазвао у Белонином 
храму. Свој говор започео је када су задужени 
војници почели клати оних шест хиљада људи. 
Касапљење људи догађало се у уском просто-
ру, а јауци и вапај, што је и природно, далеко се 
чуло, па када су се сенатори престрашили, Сула 
их је мирним, равнодушним изразом лица поз-
вао да послушају његов говор, да нека не брину 
о томе шта се догађа напољу; само се спрово-
ди кажњавање неколико злочинаца, рекао је, за 
чега је он издао наређење.“
Плутарх: Паралелне биографије. Оба описа по-
казују бездушност грађанског рата. Диктатор 
се морао разумети у људску психу

? Какву су улогу имала убијања у политици 
Суле? Какве црте диктатора можеш упознати чи-
тајући овај изворни материјал?

„Десет хиљада младих робова у пуној снази који 
су припадали побијеним грађанима ослободио је, 
даривајући их римским грађанским правом […]. 
Ово је учинио због тога да би међу народом било 
десет хиљада људи који ће сваку његову наредбу 
слепо извршавати. Иста ова намера га је водила 
и онда када је по целој Италији поделио земљу 
на границама појединих градова међу борцима 
23 легије који су се […] бориле под његовом за-
ставом. Ова је земља била делом без власника, 
а делом одузета за казну од власника.“
Грчки историчар Апијан

? Који робови су у Риму сматрани нај вре д-
ни ј им? Са којих подручја су они долазили?

? Какве је методе примењивао Сула у инте-
ресу освајања и очувања власти? Какве о пасно-
сти крије оваква метода?
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 Посебан слој робова чинили су гладијатори. Снажне робове 
су издвојили и у посебним школама припремали за борбе где су 
се борили међусобно или са зверима, све док нека страна не по-
беди. Захваљујући својој способности, само је мали број успео 
да остане у животу и ослободи се ропства.

Робови су настојали да измене своју судбину, уколико је то 
било могуће. Подизали су устанке кад би се појавили међусоб-
ни сукоби унутар слободних слојева друштва и када су им се вој  -
ске  бориле међусобно или против спољних непријатеља. Погод-
ни услови за избијање устанка били су за време грађанских 
ратова. У међусобним борбама противничке стране укључива-
ли су у рат и робове, као на пример, Сула.

� Између бројних устанака робова издвајала су се два устанка робова на 
сицилији. Први је избио за време реформе браће Граха на великим лати-
фундујама (136–132. године пре н.е). По свом карактеру и току био је сли-
чан и други сицилијански устанак у доба када је потучен Југурта (104–101. 
године пре н.е).

СПАРТАК Најзначајнији устанак робова старог века није слу-
чајно избио након Сулине диктатуре, трајао је од 73. до 71. го-
дине пре н. е. Покрет који је кренуо из гладијаторске школе у гра-
ду Капуи Римљани у почетку нису схватили озбиљно, па је он 
примио огромне размере.
 Њихов вођа Спартак је кренуо на север да би изашао са 
римске територије и да би привукао Гале који су стари неприја-
тељи Рима. Међутим, када је дошао до долине реке По, након 
победе над римском војском, неочекивано се вратио.

� Спартаков повратак историчари тумаче на различите начине. По једни-
ма у долини реке По није било латифундија, па је становништво неприја-

Борба гладијатора (слика у мозаику). Оружје бо-
раца више пута је стварало немилосрдну и не-

равноправну борбу

? Осим присилом чиме су Римљани мотивиса-
ли гладијаторе да се боре свом снагом? Упоре-
ди њихово оружје са оружјем легионара.

„На крају Римљани су послали против њега два 
конзула са две легије. […] Борба је трајала дуго 
и била је сурова јер су је водили више десетина 
хиљада војника са великом одлучношћу. Спартак 
је од копља задобио повреде на бутинама, али 
држећи штит пред собом, и даље се борио про-
тив оних који су наваљивали на њега. На крају су 
и њега и његове ратне другове опколили и убили. 
Остатак његове војске је у хаотичној борби по-
беђена. Пали ратници се нису могли ни преброја-
ти, али су и Римљани изгубили око 1000 људи. 
Спартаково тело није пронађено. Многи су побе-
гли после битке у брда. Крас [римски војсковођа] 
напао је и њих. Бегунци су се поделили у четири 
одреда и тако наставили борбу против њега док 
нису сви, сем 6000 погинули. Оне који су ухваћен 
живи Крас је разапео на крстове по целој дужини 
пута који је водио од Капуе до Рима.“
Апијан, грчки историчар о Спартаковој смрти

? Оцени казнене мере. Какав став је заузео ау-
тор?

Маневри Спартаковог устанка

? Какве циљеве можеш открити у привидно 
непромишљеним маневрима? Због чега се 
Спар так кретао са својом војском у источном 
де лу Италије?
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тељски примало војску робова. Други претпостављају да је Спартак хтео 
да се повеже са Митридатом VI. Неки једноставно сматрају да се војска ро-
бова вратила на територије које су им обећавале већи плен.

 Кренуо је на Сицилију победоносно се пробивши кроз Ита-
лију. Због недостатка бродова није могао прећи преко Месанског 
мореуза. Док је овде чекао, Рим је средио своје снаге. Након по-
раза конзулске војске Сенат је доделио изванредна овлашћења 
претору Марку Лицију Красу који се некад борио под Сули-
ном командом. Он је са шанчевима покушао спречити прелаз по-
буњеника у јужну Италију.
 Спартакови војници су ову линију успели пробити напредујући 
према Брудизији са намером да се укрцају на лађе и да пређу на 
Балкан. Поред Красове војске на устанике је послата и војска 
Помпеја Сулиног другог војсковође. Спартак је прихватио бор-
бу. У борби је погинуо заједно са већим делом своје војске.
Рим је био велесила, па ниједан устанак робова не би ни могао 
другачије завршити.

Утицај војсковођа Краса и Помпеја који су угушили устанак 
све је више растао, а слабио је положај Републике.

Препоручена литература на мађарском језику: Plutarkhosz: 
Párhuzamos életrajzok

Настала војна криза због сиромашења сељаштва решена је ангажовањем плаћеника, али је плаћеничка војска 
постала значајан политички фактор.

Устанци робова избијали су када је унутрашња снага слободних друштвених слојева била подељена или када су 
спољни непријатељи напали државу. 

Тако је дошло до устанка који је предводио Спартак, који је Рим угушио ујединивши своје снаге.
Утицај победничких војсковођа је и даље растао.

26. Настанак самовлашћа

ПРВИ ТРИЈУМВИРАТ Одмах после победе над Спартаком 
букнуло је ривалство између Помпеја и Краса. Настали су нови 
спољни и унутрашњи проблеми. На истоку је требало срушити 
власт Митридата VI, а гусарство је узело толико маха да је по-
чело доводити у опасност функционисање привреде. Оба ова за-
датка решио је Помпеј (106–48. године пре н.е) веома успешно 
74 –64. године пре н.е. због чега је његов утицај веома порас-
тао. Он је по повратку распустио војску, али је његова популар-
ност изазвала страх у Сенату. Покушали су га потиснути тако 
што његовим ветеранима нису давали земљу. Али је постигнут 
само супротан ефекат. Помпеј се удружио са непријатељима Се-
ната између осталог и са популарима.
 Тада је дошло време за способног и властољубивог Јулија Це-
зара (100–44. године пре н.е). Цезар је потицао из отмене пат-
рицијске породице, а преко родбинских веза са Маријом био је 
повезан са популарима. Заступао је интересе „народне партије“, 
помоћу ње је повећао број својих присталица.

Помпеј Магнус. Један од оних који су угушили ус-
танак робова, који је поразио гусаре и који је био 

важан актер каснијих борби за власт

Мраморни портрет Јулија Цезара
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� Организовао је бројне празничне игре и гладијаторска такмичења са 
којима је придобио наклоност маса, али се презадужио. Своје материјално 
стање средио је на тада уобичајени начин у Риму: добио је место намесни-
ка у Хиспанији где се на штету становништва обогатио.

  Цезар је искористио кризу сената као и међусобну борбу 
Помпеја и Краса, помирио је двојицу војсковођа, а 60. године 
пре н. е. склопио је са њима савез против Сената. Овај са-
вез касније је назван тријумвират (савез тројице мушкара-
ца). Према одредбама савеза Цезар је постао конзул (59. године 
пре н. е), испунио је Помпејев захтев: дао је ветеранима земљу. 
Чланови тријумвирата су међусобно поделили власт. Као намес-
ници отишли су да се обогате; Крас је отишао на Исток у Си-
рију, Цезар у Галију, а Помпеј у Хиспанију. Равнотежа је нару-
шена када је Крас неочекивано на Истоку погинуо у борбама 
са Парћанима, коњичким народом све опаснијим по Рим.

ЦЕЗАРОВ ПУТ ДО ВЛАСТИ Смрћу Краса престао је постоја-
ти тријумвират. Помпејев утицај у Риму је растао, пошто се 
зближио са Сенатом. Цезар је успео да прошири римску власт 
на читаву Галију, створивши провинцију Галију (58–51. 
године пре н.е). Себи је присвојио огроман ратни плен. Није, 
међутим, ово била његова највећа корист. Он се за време борби 
зближио са својим војницима и придобио верност својих легија. 
 Када је Сенат је 49. године пре н. е. позвао Цезара да се 
врати, да би га одвојили од војске, јер су се уплашили његове 
моћи, донео је судбоносну одлуку. Враћајући се са војском пре-
шао је реку Рубикон, границу између Италије и провинција, 
(Коцка је бачена Лат: Alea iacta est!). Чиме је прекршио за-
кон који је војсковођама забрањивао да са трупама кроче 
на територију Италије. То је био почетак грађанског рата.
 Сенат се преварио у процени, јер Помпеј није имао војску у 
Италији, па је тако Цезар својим легијама ушао у Рим. Уништио 
је Помпејеву распарчану војску. Прво је у Хиспанији победио ле-
гије које су остале без војсковође, а 48. године пре н. е. код грчке 
Фарсале дошло је до одлучујуће битке. Овде је Цезарова војска 
(која је бројчано била мања али је била искуснија и боље вођена) 
победила. Помпеј је побегао у Египат, али су га тамо убили, по-
што нису желели сукоб са Јулијем Цезаром, новим господарем 
Рима. 

� Цезар је прво заузео Египат где је на престолу оставио Клеопатру, по-
следњег владара из династије Птолемеја. Лепота младе краљице га је оча-
рала. Са њом је касније добио и дете. Из Египта је покретао војне походе 
у источне провинције (најчувенија битка против краља Понта била је код 
Зеле 47. године пре н. е). Из Мале Азије је послао свој чувени извештај у 
Рим: „Дођох, видех, победих“. (лат. Veni, vidi, vici!)

ЦЕЗАРЕВА ДИКТАТУРА Вративши се са Истока, Цезар се 
у Риму дао да га изаберу за вечитог диктатора и приграбио је 
бројна достојанства. Постао је апсолутни господар римске држа-
ве, спровео је реформе. Делио је земљу својим ратним вете-
ранима, смањујући тако број плебса. Ковао је златни новац са 
трајном вредношћу. Велики број становника провинције је до-
био грађанска права. Хтео је смањити углед Сената: њихов број 
је повећао на 900, а за чланове је поставио и многе угледнике 
из провинција. Значајан подухват на пољу науке коју је извршио 

„Цезар је био мушкарац нежне грађе, кожа му 
је била глатка и бела, често су га мучиле гла-
вобоље и епилептични напади. […] Своје стање 
слабог здравља није користио као разлог за ко-
мотан и удобан живот, напротив, војни поход је 
сматрао најлогичнијим начином лечења. Дуга 
путовања, једноставна исхрана, спавање на от-
вореном простору, начин живота који је занема-
ривао сваку врсту комоције сматрао је најпогод-
нијим средством за ублажавање болести... […] 
Током дана проводио је време надгледањем ло-
гора или касарни; уз њега је стално био седећи у 
преносној столици један писмени роб, коме је ус-
пут диктирао; а иза њега је увек стајао један вој-
ник са исуканим мачем.“
Плутарх: Паралелне биографије

„[Гали]… са војском од шездесет хиљада војника 
изненада су Цезара напали када му се војска ба-
вила учвршћивањем логора и када није рачунао 
да ће се морати борити. Непријатељ је растерао 
Цезарову коњицу, опколио је седму и дванаесту 
легију, побио је центурионе. Да Цезар није згра-
био штит и продро у прве редове пешадије и ба-
цио се на непријатеља, […] ни један Римљанин 
се не би спасао.“.
Плутарх

? Како је Цезар стекао популарност међу 
војницима?

? Које су особине учиниле Цезара погодним 
за успостављање самовлашћа?

„У међувремену је Клеопатра добила више пута 
писма у којима је Антоније и његови пријатељи 
позивају, али је исмејала Антонија и игнориса-
ла га је. Својом барком позлаћене палубе и цр-
веним једрима пловила је узводно по реци Ки-
дни. Једнолични ударци сребрних весала су се 
стопили са реком, пастирском фрулом и гласом 
лире. Она, Клеопатра, лежала је под балдахи-
ном, извезеним златним нитима, како су слика-
ри приказивали Афродиту; поред ње су стајали 
младићи – лепи као Ерос – који су је хладили ле-
пезама Најлепше робиње стајале су покрај кор-
мила и држале конопце једара. Као облаци ши-
рили су омамљујуће мирисе над реком. Људи су 
се одмах начичкали на обе обале реке […] шири-
ла свест међу становништвом да за добро Азије 
Дионису [Антонију] стиже Афродита .“
Плутарх: Паралелне биографије. И римским 
угледницима је била необична љубав источних 
владара према раскоши
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Јулије Цезар била је реформа календара. Искористивши струч-
на знања египатских астронома кориговао је календар, уведе-
не су преступне године. И данас уз мање измене користимо Ју-
лијански календар.
 Његове мере су биле популарне у круговима плебса и витезо-
ва. Републиканске традиције су, међутим, још живеле у љу-
дима, на шта Цезар није обраћао пажњу. Ово је довело до за-
вере у круговима републиканаца, у којој завери су учествовале и 
њему блиске особе, као Брут. На Мартовске иде (15. марта) 44. 
године пре н. е. под вођством Брута и Касија Цезар је убијен  у 
Сенату.

� После Цезарове смрти поново су испливали на површину проблеми. 
Републиканци који су убили диктатора нису нашли решење како избећи 
да власт не пређе у руке једне особе и обезбедити одговарајућу војну сна-
гу која би осигуравала функционисање републике. Власт је опет прешла у 
руке неколицине утицајних војсковођа.

ДРУГИ ТРИЈУМВИРАТ Током немира издвојила су се троји-
ца : Марко Антоније бивши Цезаров командант, Емилије Ле-
пид, командант коњице и један одважни младић, Цезаров нећак 
и наследник, Октавијан који је, придобивши стричеве ветера-
не, постао кандидат у борби за власт.
 Нови руководиоци су се такмичили и међусобно, али су скло-
пили савез против Сената и Цезарових убица. 43. године пре н. 
е. склопљен је Други тријумвират. Савез је био успешан, јер 
су следеће године победиле Цезарове убице, код града Фили-

Римско Царство у доба Јулија Цезара

? Kоје су географске чињенице одредиле смер ширења Рима, a које су кочиле осваjања? Зашто баш те чињенице?

? Први тријумвират био је тајни савез, а дру-
ги јавни. Шта је био разлог за то?

? Зашто је Цезар морао тако умрети?

„…Талије је с обе руке ухватио Цезарову тогу и 
тргао са његових рамена. Ово је било давање 
знака за извршење атентата […] они који нису 
били упућени у заверу толико су се уплашили, 
да нису смели нити да побегну, нити да приско-
че Цезару у помоћ, нити макар само глас да ис-
пусте. Међутим, они који су припремили убиство 
исукали су сви своје мачеве и опколили Цезара, 
који било где да се окренуо само су севали удар-
ци. Свугде је видео само челичне врхове маче-
ва, по лицу, по очима су га боли; атентатори су 
га гонили као смртно рањену звер, све док свако 
од њих није забио свој мач у њега. Заправо, тако 
су се споразумели да ће свако од њих натопити 
свој мач његовом крвљу. Због тога га је и Брут 
ранио у слабине. Прича се да се Цезар у почет-
ку бранио, настојећи избећи убоде и викао је за 
помоћ, али када је видео, да је и Брут свој мач 
зарио у њега, навукао је преко главе своју тогу и 
срушио се на земљу.“
Плутарх
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пи у Тракији. Њих тројица су постала владари Рима, царство су 
међусобно поделили. Антоније је добио источна подручја зајед-
но са Александријом, Октавијан западне делове, док је Лепид до-
био Африку, али се ускоро повукао из политике.

ДОЛАЗАК ОКТАВИЈАНА НА ВЛАСТ. Савез између Октавија-
на и Антонија од самог почетка био је непоуздан. Обојица су же-
лели да приграбе власт, али у почетку није било могућности за 
отворени сукоб.

� Марко Антоније (83–30. године пре н. е) желео је да своју власт шири 
према Истоку, али се у међувремену превише уплео у локалне проблеме. 
Љубав према Клеопатри одвукла му је пажњу од Рима.
 Октавијан који је настојао себе учинити популарним у Риму, искористио 
је ово и развио је успешну пропаганду против Антонија. Објавио је ње-
гову опоруку којом жели да Александрија буде његово вечно почивалиште 
што је изазвало незадовољство Римљана. 

Оружани сукоб се, међутим, није могао избећи. До одлучујуће 
битке је дошло код рта Акцијума 31. године пре н. е. У овој по-
морској бици победио је Октавијан. Египат је постао провин-
ција, али за разлику од досадашње праксе, уместо Сената, дос-
пео је под контролу Октавијана. На овај начин могао је у својим 
рукама држати снабдевање Рима пшеницом.

АВГУСТОВ – ПРИНЦИПАТ Октавијан, желећи да избегне суд-
бину Цезара, настојао је прикрити своју аутократску власт, па 
се представљао као заштитник републике. Привидно се одрекао 
своје власти, само је из почасти прихватао разне функције: нпр. 
Август (што значи „Узвишени“) што је касније користио као лич-
но име, или принцепс (први грађанин), по чему је његов систем 
добио име принципат. Власт је и даље чврсто држао у својим 
рукама, ослањајући се на војску која је била под његовом управом.
 Није отворено примењиваo насиље да би одржао изглед репу-
блике, него је важне републичке магистрате концентрисао у 
својим рукама и преко њих остваривао своју аутократску власт. 
Као конзул био је носилац извршне власти, а као народни трибун
био је неповредив и располагао је са правом вета. Као цензор је 

„Чим је започела битка, на једној страни било 
је свега: вође, морнара, војника; на другој 
ништа, само војника. Клеопатра је била прва 
која се дала у бег; Антоније је рађе остао по-
ред краљице која је бежала него да се бори по-
ред својих војника па је тако император [глав-
ни командант], који је требао беспоштедно и 
строго поступати са бегунцима и сам побегао од 
своје војске. Његови војници су се и после гу-
битка вође издржљиво и храбро борили, када се 
више нису надали победи, барем за [часну] смрт.“
Патеркул

? На основу описа битке прочитане у задатку 
одреди улогу војних команданата у биткама 
античког доба.

Поморска битка код Акцијума. Антоније је изне-
веривши своју војску побегао са Клеопатром

? Упореди скицу карте са Патеркуловим 
описом. Какви су разлози постојали за то да 
су се велике битке те епохе (Фарсала, Филипи, 
Акцијум) одиграле на истом географском 
простору?

Марко Агрипа, Октавијанов војсковођа, касније 
његов повереник који је победио и бици код Ак-

цијума. Њега није интересовала власт
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довео своје присталице у Сенат, а као врховни свештеник (понти-
фекс масимус) усмеравао је верски живот. Да би прикрио карак-
тер своје власти и појачао републиканску традицију, оставио је 
старе функције, прокламовао је враћање традиционалним вред-
ностима и обнављање обичаја предака. Истовремено су се поја-
вили магистрати који су били зависни само од Августа. Так-
ва је била гарда телохранитеља (преторијанци) која је касније 
имала важну улогу за одржавање равнотеже и сузбијање поли-
тичких амбиција војсковођа.

� Доба Августове владавине било је време општег напретка, благостања 
и мира. У спољној политици се трудио да створи победоносни мир са сусе-
дима. На Истоку се одрекао даљих освајања, а дуж Еуфрата успоставио 
је трајни мир. Продро је на север, освојио Панонију (9. година пре н.е), Ме-
зију, (део данашње Србије и Бугарске) границу је учврстио на Дунаву. Ове 
природне границе могле су се лако бранити, чувале су царство све вре-
ме његовог постојања.

? Докажи на основу илустрације да је Август уствари постао самодржац. 
Шта је у првом реду осигуравало његову власт? Како је успео да прикрије 
аутократију?

Римско Царство у Августово доба

? Упореди границе царства са географским приликама. Које карактеристике можемо приметити? Које политичке намере су 
одредиле такве државне границе?

Република више није функционисала, у борби за власт уздигао се најспособнији политичар Јулије Цезар који је увео 
аутократску власт.

Цезарово отворено самовлашће довело је до завере.
Међутим, република се није могла поново успоставити, у новом грађанском рату власт је припала Октавијану.
Диктатуру прикривену републиканским формама називамо принципатом.

Систем принципата
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„Дела божанског Августа“

(Час анализе извора)

Тај писани историјски извор је настао непосредно пре Авгус-
тове смрти а прати цео његов живот. Био је уклесан на металну 
плочу постављену пред његовим маузолејом на Марсовом пољу. 
Пажљивим читањем добићеш прецизну слику о периоду прин-
ципата.

 1. Коју снагу наводи аутор као извор своје власти?
 2. Чиме се може доказати да наведени ставови наводе на по-

грешан закључак?
 3. Које је републичке магистрате приграбио Август?
 4. Које нове титуле је увео Август? Каква врста власти им је 

припадала?
 5. Који метод за решавање задатака истиче Август?
 6. Које моралне вредности истиче извор? Зашто?
 7. У каквом је односу аутобиографија са историјским чињеница-

ма које сте упознали? Који догађаји су изостављени, зашто?
  

1. У својој деветнаестој години сопственом одлуком и на сопствени рачун 
организовао сам војску уз чију сам помоћ ослободио државу, угњетава-
ну страначком влашћу. Овом титулом је сенат мене […] и конзуле ов-
ластио, да бринемо да држава не трпи никакве штете. А народ ме је у 
истој години, пошто су у току рата оба конзула пала, изабрао за триум-
вира и за конзула ради уређења државних послова.

 2. Безбожна дела убица мог оца сам казнио законском пресудом: прогнао 
сам их – а када су оружјем напали на државу – победио сам их у отво-
реној борби, два пута.

 3. Много пута сам ратовао на мору и на копну, против унутрашњег и спољ-
ног непријатеља на целој кугли земаљској и након мојих победа грађа-
не који су затражили милост, помиловао сам након победа, оне грађа-
не који су затражили милост, помиловао сам их. Стране народе нисам 
уништио, ако им се могло опрости без довођења у опасност наше си-
гурности, радије сам их заштитио. Око 500 000 римских грађана поло-
жило ми је заклетву. Од ових, након што су одслужили војни рок, пре-
селио сам их у колоније […] и дао сам им земљу, или сам им дао новац 
као награду за њихову војну службу.

 4. Два пута сам умарширао под овацијом, три пута свечаном тријумфал-
ном поворком, двадесет и један пут су ме прогласили императором. Се-
нат ми је изгласао више тријумфалних поворки, али их ја нисам прихва-
тио. Тринаест пута сам био конзул, и тридесет седам пута сам освојио 
власт трибуна, до сада када сам ово писао.

 5. Диктатуру, коју су народ и сенат изгласали, и кад сам био одсутан и у 
мом присуству, […] нисам прихватио. Међутим, нисам одбио, за време 
великих несташица, бригу о снабдевању житарицама. Тада предложе-
ну титулу доживотног конзула такође нисам прихватио.

 6. […] уз међусобну сагласност Сенат и народ су ме овластили да са нео-
граниченом влашћу сам будем контролор закона и морала, али ја нисам 
прихватио ту функцију, коју су ми мимо обичаја предака хтели доделити. 
Оно што је Сенат замолио, спровео сам са трибунским овлашћењем. 
У овом делокругу сам од Сената пет пута тражио законитог сарадника 
и добио сам.

Октавијан

? Зашто је сматрао важним оживљавање и 
неговање старих традиција и обичаја?

Октавијан, као римски грађанин
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 7. Десет година сам непрестано био изасланик трочлане комисије за до-
вођење у ред државних послова. Био сам глава сената током четрде-
сет година, све до овог дана када сам ово писао. Био сам главни свеш-
теник (понтифекс максимус), аугур [пророк који предсказује судбину на 
основу летова птица], …

 8. У години када сам пети пут изабран за конзула и на заповест народа 
и Сената повећавао сам број патриција. Сенат сам чак три пута поно-
во изнова саставио. На основу моје иницијативе донети су многи нови 
закони којима су обновљени закони наших предака, а који су у нашем 
добу већ скоро били малтене заборављени а и сам сам оставио при-
мере у многим стварима које ће наследници моћи следити.

 9. […] на основу одлуке Сената […] донет је закон, да моја личност јед-
ном за свагда буде света и неповредива и да ми до краја живота при-
падне трибунска власт.

13. Капију Јанауса […], која су се према вољи наших предака могла држати 
затворена,само онда када свуда влада мир, постигнут победом на тери-
торијама које припадају римском народу, на копну и на води, (мада према 
предањима пре мог рођења, почев од оснивања града, свега је два пута 
била затворена), за време моје владавине Сенат је три пута затварао.

21. Храм Осветољубивог Марса и Августов Форум сам изградио на соп-
ственим земљишту које сам купио из ратног плена. Већи део позоришта 
који стоји покрај Аполоновог храма дао сам да се изгради на земљишту 
купљеном од приватника…

25. Море сам очистио од гусара. Након победе робова, који су побегли од 
својих господара и дигли се на оружје против државе, њих око 30 000 
заробљеника предао сам њиховим господарима да их казне.

26. Увећао сам све територије провинција римског народа у чијем су су-
седству живели народи који нису признавали нашу власт.

27. Проширио сам надмоћ римског народа и на Египат. Након смрти […] краља 
[…] Арменије могао сам да формирам провинцију, али сам радије следио 
пример својих предака, и ову државу […] сам предао краљевом сину…

30. Панонска племена […] сам победио, подвргнуо сам их под власт рим-
ског народа, границе Илирије сам помакао напред све до обала реке 
Дунава (Данубијуса).

Олтар мира. 
Његови рељефи величају у победама извојевану Rax Romana

Август као Јупитер

Август

? Исти човек приказан је на четири различита 
начина. Које Аугустове особине желе истаћи 
прикази? Којим средствима су аутори постигли 
свој циљ?
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34. У време свог шестог и седмог конзулства, након што сам окончао 
грађански рат, поседовао сам највећу власт која је, заједничком одлу-
ком, додељена мени. Обављање државних послова предао сам у руке 
Сенату и римском народу. Због ових мојих заслуга на основу одлуке 
Сената додељена ми је титула Августа (лат. Augustus).

 35. У години свог тринаестог конзулства Сенат и витешки стале-
жи цео римски народ наименовали су ме оцем домовине (лат. Pater 
patriae) […]. Ово сам писао у седамдесет шестој години свога живота.

27. Римска свакидашњица и празници

СТАМБЕНЕ ПРИЛИКЕ СТАРИХ РИМЉАНА Помоћу богатих 
археолошких налаза прилично тачно познајемо живот становника 
античког Рима. За упознавање ситних свакодневних детаља жи-
вота нарочито су нам од велике помоћи остаци Помпеје.

� Помпеју је 79. године пре н. е. прекрила вулканска лава Везува, те су 
скоро две хиљаде година сачуване улице, куће, шта више, предмети у кућа-
ма који се користе у домаћинству, а на више места и остаци јела што су у 
моменту трагедије била на столовима. Данашњи посетилац Помпеја може 
се прошетати улицама, може ући у радионице, може се дивити остацима 
прелепих фресака на зидовима.

Римска кућа је била зграда затворена према споља. Улаз 
је водио у атрију, централно, отворено двориште. У отвореном 
делу је био смештен базен у који се сливала кишница што је лети 
атрују давало хладовину.

� У атрију се одвијао живот породице, ту се налазило кућно светилиште, 
ту се јело и примали гости. У остале просторије у спаваће собе, кухињу, 
оставу и собе домаћина улазило се из атрија. Под утицајем грчке културе 
задњи део римске куће је прошириван терасом под колонадом. Овај део 
окружен баштом називали су перистил. Свакодневни живот породице се 
постепено премештао у перистил.
 Величина и изглед стамбених кућа је, свакако, зависила од материјалних 
могућности домаћина. Прерастањем Рима у милионски град, начин стано-
вања појединих друштвених слојева унутар слободних слојева се јасно раз-
ликовао. Док су богатији живели у приватним кућама са баштама и гра-
дили све раскошније виле, дотле је све бројнији плебс живело у најамним 
зградама. Ове вишеспратне зграде издизале су се као острва из околних 
улица. Отуда потиче њихов назив инсула (острво). 

СЛОБОДНО ВРЕМЕ Становници инсула нису радо остајали 
код куће, већ су живот проводили на јавним трговима, окруже-
ним дивним зградама, у циркусима и амфитеатрима. Велики 
део слободних грађана располагао је са доста слободног време-
на. Његов друштвени живот имао је знатан утицај на његово рас-
положење, па и на могућност политичке манипулације. 

„Последњег дана живота интересовао се да 
ли вести о њему стварају можда већ немир на 
улицама; тражио је огледало и да му поправе 
косу и опуштене вилице. Тек после је пустио у 
собу своје пријатеље и упитао их је: шта мисле 
да ли је добро одиграо комедију свог живота…“
С ве т о н и ј е :  Ж и во т  д ва н е с т  ц а р е ва

? Колико је Августово понашање зависило од 
његове личности, а колико од његовог друштве-
ног положаја?

? Какве разлике види Страбон између грчке и 
римске градске архитектуре? Потражи објаш-
њење за разлике.

„На оне предности којима је природна среди-
на обдарила Рим, становници су додали и своја 
дела. Грци су сматрали да су за оснивање гра-
дова створили сигурне основе ако су им осигу-
рали леп положај, заштиту, пристаништа и од-
говарајућу околину. Римљанима је, пак, највећа 
брига била: да граде путеве, да уведу воду и да 
створе такав систем канала који ће моћи одвес-
ти воду из града у Тибар, на шта су Грци веома 
мало полагали. […] Свод канализације је грађен 
од камења који су се глатко наслањали један на 
други: неки су били толики да је и кочија са сеном 
лако пролазила њиме. А водовод је толико воде 
преносио до града да су унутар града и доле у 
канализацији текле праве реке. У близини скоро 
свака кућа има богат резервоар воде, фонтану и 
славину. […] Могло би се рећи да се раније нису 
много бринули о спољашности Рима, јер су их 
заокупљали важнији и хитнији проблеми. Међу-
тим, каснија генерација, а поготово наши савре-
меници, нису у том плану заостајали, обогатили 
су град са много лепих грађевина.“
Опис грчког географа Страбона
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 Најрадије су проводили слободно време – посебно имућнији 
свет – тако што су приређивали велике забаве. Од раног поподне-
ва све до касне ноћи су послуживана најбоља јела и пића. У пау-
зама су госте забављали плесачи, глумци и циркусанти. 

 „Најмањи број гостију нека буде три, а највећи девет. Није ни препоручљи-
во да их буде много, јер гомила обично прави неред. Гозба мора задовољи-
ти четири услова: у сваком погледу биће изврсна онда, уколико одаберемо 
људе са пријатним понашањем, ако изаберемо погодно место и време одр-
жавања и ако не заборавимо укусно сервирање јела и пића. Треба пазити 
да се не позову нити јако причљиви нити јако ћутљиви гости, јер много тре-
ба да се говори само на форуму и на суду, а ћутање има смисла у спаваћој 
соби, а не у гостима. На гозби се треба дружити уз привлачне и пријатне 
теме, које нам привлаче пажњу и које нас забављају. Домаћин не треба да 
буде расипан, а ипак нека се чува од шкртости. На крају, у јеловник,треба 
уврстити укусна, а уједно и храњива јела.
Опис римског писца Галија

? На основу описа одреди у какве сврхе су Римљани приређива ли гозбе.

 Код припадника свих друштвених слојева популарна су 
била купалишта. Богатији су се предавали уживањима купања 
у својим кућним купатилима, а сиромашнији у јавним купати-
лима (термама). Рим су красиле огромне зграде јавних купати-
ла и складни лукови водовода, аквадукти. Владари који су желе-
ли придобити наклоност бројног плебса градили су дивне терме 
у које Римљани нису ишли само због купања већ, првенствено, 
због дружења и уживања. У склопу зграде купалишта било је мно-
штво забава.

За масу су најпопуларније биле празничне игре и такми-
чења. Она су у почетку имала верски садржај који се касније из-
губио. Ту је плебс проводио слободно време, током вишедневних 
игара могао би избацивати нагомилани бес и незадовољство. 

� Одржаване су и позоришне представе. У почетку су приказивана етрур-
ска, па грчка, а касније римска дела. Римске позоришне игре су се, међутим, 
разликовале од грчких: њих су карактерисале једноставне сцене и слобод-
нији хумор. Бучну публику привлачиле су једино помпезне или насилничке 
представе. Прво стално позориште је изградио Помпеј у I веку пре н. е.

? Упореди основу са макетом. Подсети се на оно што си учило/учила 
о грчкој кући. Које су сличне црте? Откриј што више чињеница које 
потврђују истоветност.

Изглед и основа куће са унутрашњим двориштем

? На основу овог опишите какве су услове ста-
новања нудиле својим становницима инсуле 
(најамне куће).

„Куће на спрат су градили приватни предузима-
чи којима је циљ био прибављање што веће ко-
ристи, а не удобност становника. […] … дебљину 
зидова одређивао је закон, а дозвољена дебљи-
на је могла издржати само један спрат, док су са-
времене куће за издавање биле вишеспратнице. 
Тако није ни чудно што су се доста често рушиле, 
затрпавајући њене становнике. […] И пожари су 
често уништаване инсулe, јер су се и овде корис-
тила отворена огњишта. (Римљани нису познава-
ли димњак). Опасност од пожара увећавало је и 
то што су потпорне греде биле од дрвета.“
Из лектире: Дани античког Рима

? У какве сврхе су Римљани користили виле? 
Које је елементе традиционалне римске куће са-
чувала вила?

„Моја Лаурентска вила налази се само седамнае-
ст миља од Рима, па човек може стићи тамо кад 
је сав свој посао завршио, без да прекрати свој 
дан. До тамо воде два пута […] са свих страна 
очарава те неки други пејзаж. На неким местима 
пут је притешњен са обе стране шумом, а другде 
се отвара видик на огромно пространство рита. 
[…] Вила је угодно комотна, а ни њено одржа-
вање није скупо. Наспрам елегантно једностав-
ног улаза налази се портик [простор са стубови-
ма] у облику латиничног слова Д који обухвата 
једно мало љупко двориште. Ово је веома вред-
но склониште јер прозори који затварају и кров 
који надкриљује стварају утисак заштите. Пор-
тик води у двориште. Одавде стижемо у једну 
прилично лепу трпезарију. Она је истурена пре-
ма мору чији таласи запљускују подножје зидо-
ва када дува јужни ветар. Ова просторија са свих 
страна има двокрилна врата и не мање прозоре 
од тих врата, тако да с лева и с десна, као и спре-
да човек као да гледа три различита мора. А иза 
њих се види хоризонт: унутрашње двориште пор-
тал, затворено двориште, па поново портик, па на 
крају улаз, а у даљини шуме и планине.“
Опис Плинија млађег
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 Народ је могао пратити честе циркуске игре. Грађевине као Циркус Мак-
симус могле су примити велику масу људи. Најомиљеније тачке биле су 
трке двоколица. Често крваве трке пратила су навијања и разулареност 
масе. Већ су и у старом веку постојали навијачки тимови: поједине гру-
пе плебса су навијале за зелене, плаве или за коју другу од четири штале 
које су учествовале на тркама. Политика се често мешала у такмичења: у 
царско доба су зелене подржавали владари и маса, а аристократија пла-
ве. Нису биле ретке ни масовне туче након такмичења између супротних 
тимова. Ове привидне борбе су одлично служиле као вентили за нагоми-
лане политичке страсти.

Највећа забаве за Римљане представљале су борбе гладија-
тора. Ове игре су се развиле од етруских посмртних игара. За ове 
крваве приредбе изграђене су посебне зграде. Од два римска
позоришта окренута један према другом саздано је кружно по-
зориште, амфитеатар. Такав огромни амфитеатар је Колосеум у 
Риму који је био способан да прими близу 50 000 људи, а којем се 
и данас дивимо. Овде се народ забављао суровим и грубим при-
редбама. Омиљене борбе су биле борбе звери, поморске битке, 
борбе мачевима, међусобне борбе гладијатора или борбе гладија-
тора са дивљим животињама.

РЕЛИГИОЗНИ ЖИВОТ РИМЉАНА Римљани су од најста-
ријих времена, слично другим народима, развијали тотеми-
зам. Отуда потиче симбол Рима: вучица. У оно доба су људским 
животима управљали духови. Сваки од њих је представљао по 
једну делатност док их нису уобличили. Важно место у рим-
ској религији заузимао је култ предака. 

Рима са Колосеумом (макета)

? Упореди план града са макетом. Помоћу њега препознај што више јав-
них зграда. Судећи по слици како би замислио/замислила Рим?

„А сад замисли свакакву галаму која пара уши. 
На пример када гимнастичари тренирају и дижу 
велики терет, када се напрежу или глуме напре-
зање и кад год испусте задржани дах чује се 
шиштав и врискав издисај. Када судбина пошаље 
на јефтину масажу једног смежураног млитавог 
госта, чују се  ударци длана по његовим удови-
ма, висине тона се мењају према томе да ли је 
длан затегнут или обао. Кад стигне неко са лоп-
том и почне гласно бројати своје ударце,, то је 
онда врхунац свега.
Узми онда свадљивца лопова ухваћеног на делу 
и оног који себе усред купалишта замишља као 
певача. Узми онда оне који скачу у базен са ог-
ром ним пљуском. Али ово су макар природни 
гласови. Али замисли уз то и одстрањивача дла-
ка који, да би скренуо пажњу на себе, испушта 
оштар безпрекидни крештави глас, дотле остаје 
најдуже тих док кида длаке или ако га неко позо-
ве. Ту је и шаренило жамора продаваца лепиња, 
прчварника посластичара, с низ ћуфти, крчмара, 
који сви на свој начин хвале своју робу.“
Опис римског филозофа Сенеке о жамору у рим-
ском купатилу

„Некада се од пристојног оца рођено дете вас-
питавало на мајчином крилу и дојкама и њена 
највећа част је била брига о дому и нега детета. 
Осим тога из родбине су одабрали једну старију 
жену и поверили су њеној признатој и испроба-
ној моралној бризи сву децу дома […]
 А сада новорођенче повере једној грчкој ро-
бињи којој додају и неколико робова, најчешће 
најлошијих који ни за шта озбиљно не могу пос-
лужити. Њихове приче и сујеверја испуњавају од-
мах на почетку незрелу и неискусну душу дете-
та. У целој кући нико не пази на то, шта они чине 
и шта кажу пред малим газдом. Ни сами роди-
тељи не навикавају децу на благост и скромност, 
већ на несташлуке и безобразлуке, због чега ће 
касније надвладати њиховом душом безобраз-
лук и презир самог себе, а и других. Видим да 
се својствени и посебни греси Рима зачну већ у 
мајчиној утроби: воља за позориште и интерес за 
гладијаторске игре и за трке двоколица. Оваквим 
стварима напуњена душа оставља мало просто-
ра за добро и лепо. […] о чему другом расправ-
љају младићи када кроче у учионицу? Чак ни 
учитељи не причају често са својим ученицима 
о некој другој теми, јер не скупљају око себе уче-
нике строгом дисциплином и доказивањем своје 
способности, већ тиме да им се додворе и при-
вуку их ласкањем.“
Тацит о савременом римском васпитању 

? Ко је васпитавао децу добро ситуираних 
Римљана? Зашто Тацит сматра то штетном 
појавом? Како оцењује ниво образовања?
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 Како се град развијао, у доба Етрураца, постепено су се појав-
љивали лични, човеколики богови. Поред оригиналних латин-
ских ликова (Јанус – почетак и крај, Марс – рат), преузели су 
нове богове од Етрураца (Венера – љубав), међутим, значајнији 
је био утицај Етрураца на сам верски церемонијал. Науку о 
пророчанству су преузели од њих. Прорицали су будућност 
према лету птица, на основу апетита светих пилића, из грмљавине 
или утробе жртвоване животиње, пре свега, јетре.
 После успостављања чвршћих веза са Грцима започела је 
хеленизација римске религије. Преузели су неке богове које до 
тада нису имали, као Аполона или Диониса, а друге су поисто-
ветили са грчким, одређујући им исти делокруг.
  Римљани су и од других народа преузели богове, међу-
тим, од Грка нису преузели само богове, већ су свој однос према 
боговима формирали на сличан начин као Грци. Нису их обожава-
ли и нису се духовно поистовећивали са њима. Митологија, пре-
дања о боговима, могла су се схватити и као приче. Учествујући, 
међутим, на верским свечаностима изражавали су своју при-
падност заједници и држави.

� Богове је требало умилостивити, а то су радили организујући тачно 
утврђене верске обреде без тога да су се поистовећивали са њима. То-
ком верских обреда приношене су жртве боговима у облику плодова или 
животиња. Жртве су приношене у храму, али се чин обреда није вршио 
у заједници, већ појединачно. Зато њихови храмови нису имали велику 
унутрашњост, па су били грађени слично грчким храмовима. Нису постоја-
ла обавезна, прописана религиозна правила која би важила за све. Слич-
но Грцима ни у Риму се није формирала јединствена црква „одвојена“ од 
друштва и државе.

Држава и религија су се потпуно сјединиле. Пошто је верски 
церемонијал изражавао припадност држави, већи део обреда 
обављали су магистрати. Било је, наравно, и засебних свеште-
ничких организација. Једну такву организацију чиниле су деви-
це Вестанке, оне су даноноћно чувале свети огањ. Оне су било 

? Храм весталски следи традиционални облик 
римских храмова (види стр. 106). Који разлози 
могу изазвати одступања?

Храм Весте у Риму

? Како приказује аутор богињу(шта ради 
Венера?) Какву улогу су имале мале фигуре ?

Венера, богиња љубави

? Ко је одговарајући бог Минерве и Венере у 
грчкој митологији која је приказан на доњој сли-
ци? Упореди римски и грчки приказ богиња.

Минерва, богиња мудрости. Јупитер, Јунона и 
Минерва су чиниле капитолинску тријаду.
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када и било коме давале од те ватре. Поред њих су деловали раз-
ни гатари, међу којима су најпоштованији били Етрурци.

Препоручена литература на мађарском језику: Michael Vikers: A 
római világ; Az antik Róma napjai; Thomas Köves-Zulauf: Bevezetés 
a római vallás és monda történetébe

 Живот Римљана се, првенствено, одвијао на форумима (трговима), купалиштима (термама) и у позоришти-
ма. Забављање масе постајало је све више политичко питање.
Римска религија је током развоја све више личила на грчку.
Није било верских догми, да би умилостиви богове било је потребно тачно извршити обреде које су обављали ма-

гистрати. Присуство на обредима изражавало је оданост држави.

28. Први векови царства

ДИНАСТИЈА ЈУЛИЈЕВАЦА И КЛАУДИЈЕВАЦА (14–68. го-
дине н.е) У Риму се изградио посебан облик наслеђивања прес-
тола. Цареви су још за живота одређивали своје наследнике, а 
то у већини случајева није било по родбинској вези. Eвентуално 
је одабрани наследник био усвојен (адаптација). Ипак, оне који 
су на чело државе дошли вољом свог претходника сматрамо 
припадницима једне династије. 

На тај начин је дошао на власт Тиберије (14–37. године н.е) , 
као већ педесетогодишњак. Он није следио у свему политику Ав-
густа, није узимао у обзир републиканску традицију, владао 
је аутократски. Стварне и умишљене противнике је одстрањивао 
тако што их је оптужио за велеиздају. Тако је страдао прилично 
велики број његових рођака. Згадио се на своју околину и зато се 
повукао на острво Капри у Тиренском мору одакле је управљао 
едиктима.
 Страховладу његовог одабраног наследника Калигуле (37–41. го-
дине н. е) окончали су преторијанци (телесна стража). У каснијим 
периодима су цареве често постављали или свргавали преторијанци.

 „Његову зверску немилосрдност најбоље доказује следеће: једном се за 
време припрема борби са животињама испоставило да је месо за исхра-
ну животиња скупо. Зато је он одредио кога од злочинаца треба дати жи-
вотињама као храну. Човека, који се заветовао за његово оздрављење, да 
ће наступити као гладијатор, натерао је да испуни свој завет. Човека који 
је ради оздрављења цара понудио свој живот – гурнуо је са стене. Многе 
мушкарце високог ранга осудио је на рад у руднику, на градњу путева или 
борбу са дивљим зверима или их је затворио у кавез или је дао да се тес-
тером преполове. Једном су због замене имена погубили погрешну, а не 
назначену особу. Калигула је на то само толико рекао: нека и он је исто то 
заслужио. Једном је у циркусу, наљутивши се на масу, у бесу викнуо: 
– Када би цео римски народ имо само један врат!
Није се само охоло и свирепо понашао, већ је био и злонамеран скоро пре-
ма свима и у било које време. Статуе чувених људи срушио је и дао да 

? Зашто се могу изједначавати грчки и рим-
ски богови? Какве основне сличности се могу 
запазити у верском животу ова два народа?

„…на добро посећеној гозби на којој је и сам узео 
учешћа, један патуљак међу осталим шаљивџија-
ма неочекивано и гласно је поред стола упитао 
Тиберија, зашто још увек живи Паконије који је 
оптужен за велеиздају. Тиберије га је тада пре-
корио што тако безобразно блебеће, а након не-
колико дана ипак је писао сенатору [тада се на-
лазио на острву Капри] да што пре донесу одлуку 
о погубљењу Паконија.“
Светоније: Животи дванест царева (о Тибе-
рију) 

? Какве методе примењују они који поседује 
неограничену власт? 

„Баш ме брига ако ме мрзе, нек ми само одобра-
вају.“
Тиберијева узречица

„У његовим одајама за спавање налазиле су се 
најбесрамније слике и најблуднији малени кул-
тови размештени као украс. […] У шумарцима 
и гајевима образовао је Венерине кутиће где су 
младићи и девојке у удубљењима стена или у 
пећинама мамиле на вођење љубави…“
Светоније: Животи дванест царева (о Тибе-
рију)

? Који фактори су довели до изобличења 
царских личности?
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се разбију, а од најугледнијих породица одузео је стара признања. Није у 
Риму било ни једног бедника, ма колико ниског порекла, коме Калигула не 
би драге воље нанео зло.
 У расипништву је надмашио и највећег расипника, пио је у сирћету рас-
топљено драго камење, пред његове госте су на сто изношени златни хлеб 
и друга јела. Код градње палата и вила увек је хтео нешто што су сви сма-
трали немогућим. Тако није прошло ни годину дана и огромно богатство, 
наслеђено од Тиберија, потпуно је ишчезло.“
Римски историчар Светоније о немилосрдности Калигуле

? Ко је у првом реду био погођен развратним понашањем царева? Как-
ве поремећаје личности можеш запазити код Калигуле?

 Преторијанци су прогласили за цара Клаудија (41–54. годи-
не н. е) који је био у поодмаклом добу, са телесном маном, али 
изузетно образован. Нови цар се показао као одличан организа-
тор: за његову делатност се везује стварање царске админи-
страције. У царским канцеларијама били су запослени плаће-
ни, стручно образовани чиновници, већином ослобођени робови. 
Формирао је фискус, то јест царску ризницу где су такође 
били запослени стручњаци. За време његове владавине освојене 
су нове територије, које су припојене империји (као провинције 
Британија, Јудеја, Мауретанија).
 На власти га је наследио усвојени син, Нерон (54–68. године) 
У почетку су уместо њега владали његова мајка Агрипина и вас-
питач Сенека. Али касније, опијен влашћу, цар је сам владао. Угу-
шио је све завере, при томе је у смрт отерао скоро све особе 
из своје околине.

� Наредио је да се убију полубрат, мајка, две његове супруге и на крају 
Сенека. Болећива жеља за сталним наступом терала га је да се појављује 
на такмичењима где је, наравно, увек он побеђивао. Често се појављивао 
у граду прерушен, учествовао је у уличним и кафанским тучама. За његово 
име везују се први прогони хришћана. Колико га је народ мрзео, потврђује 
да се њему приписује и велики пожар који је уништио Рим. 

 За време Клаудијеваца убиства и парнице вођене су само 
против руководећег слоја. Становници царства живели су 
мирно, богатећи се. У провинцијама се ширила римска кул-
тура, под руку с латинским језиком. Овај процес називамо ро-
манизацијом. Прво су се романизовале провинције Хиспанија 
и Галија.

� ДИНАСТИЈА ФЛАВИЈЕВАЦА (69–96. године) Након смрти тиранина 
(због побуне преторијанаца извршио је самоубиство) започео је кратак 
грађански рат у коме су сенат, преторијанци и пограничне легије настојале 
да доведу на власт свог изабраника. Из ове борбе је помоћу јудејских ле-
гионара као победник изашао Веспазијан (69–79. године). Он је обновио 
Рим, успоставио унутрашњи ред и вратио се Августовој политици: са-
рађивао је са сенатом. Почиње нова етапа у римској провинцијској полити-
ци: цареви се све више ослањају на провинције, порастао је њихов значај, 
а о томе сведочи чињеница да су од Веспазијана и становници провинција 
могли служити војску. Није освајао, али се морао суочити са јудејским ус-
танком (66–70. године) који је угушио његов војсковођа, касније његов на-
следник, Тит.
 Последњи члан династије Домицијан (81–96. године) прешао је на ау-
тократију, па је завером завршена владавина Флавијеваца.

ДИНАСТИЈА АНТОНИНА, ВЕК ДОБРИХ ЦАРЕВА (96–192. 
године) Владари новог доба успоставили су мир у царству. Вра-

„…Споља је владао мир али изнутра срамна 
разузданост, пошто је Нерон преобучен у одело 
свог слуге, да би сакрио своју личност прокрста-
рио градским уличицама, јавним кућама и крч-
мама у друштву својих пратиоца који су покрали 
све предмете који су били изложени на продају, 
а пролазнике су рањавали. То је узело толиког 
маха да људи, не знајући ко стоји наспрам њих, 
ударили су и самог Нерона, па је он често имао 
модрице на лицу. Када се дознало да сам цар 
учествује у овим изгредима где се грубо нападају 
и угледни мушкарци и жене, неки од слободња-
ка са својим бандама чинили су сличне изгреде, 
некажњено скривајући се иза Нероновог имена. 
Тако да је разузданост узела великог маха. Ноћи 
су пролазиле као да је непријатељ држао град 
под опсадом.
Римски историчар Тацит

? Због чега се могла створити таква контра-
верз на ситуација у Риму? Како се аутор одно-
си према цару?

Приказ Клаудија као хероја. Владарев лик је иде-
ализован, али се примећују и реалистичке црте 

? Који детаљи указују на божанског владара, 
а који на човека?
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тили су се Августовој политици, принципату, без законских 
прекорачења. Царство је у то доба достигло своје највеће тери-
торијално проширење.
 Цар Трајан (98–117. године) је на Истоку осујетио напад 
Парћанског царства које је настало на месту Персијског цар-
ства, затим је са војском напредовао уз реку Еуфрат. Заузета је 
Месопотамија и Арменија које су претворене у провинције. Дру-
ги фронт се развио на подручју Дунава и Карпата. Племена Дача-
на угрожавала су дунавске провинције. Римљане су привлачили 
и богати рудници на територији Дакије (данашњи Ердељ), првен-
ствено налазишта злата. Трајанове легије су тек након два рат-
на похода успеле сломити отпор ратоборних Дачана.

� Окупирали су Сармизегетусу, седиште краља Децебала. Краљ је извр-
шио самоубиство, већи део Дачана је поубијан или је одведен у ропство. 
На освојеним територијама формирана је провинција Дакија (107. године). 
Трајанов стуб, на ком су у рељефним тракама детаљно осликана деша-
вања, и данас се налази у Риму.

ХАДРИЈАН Војна снага царства се, међутим, показала 
недовољно снажном да би сачувала све освојене територије. 
Зато је Хадријан (117–138. године н.е) који је наследио цара 
Трајана, морао парћанском краљу вратити освојене територије 
Месопотамију и Јерменију. У први план је стављена одбрана: 
отпочело се са изградњом лимеса, са учвршћивањем граница, 
изграђивањем кула стражарница, јаркова, тврђава. 

? Какву улогу је имала на цртежу приказана формација у борбама? 
Како се могло успешно бранити од ње?

Убојита „корњача“. Ова формација је захтевала велику дисциплину

„Питомо је трпео образлагања својих пријатеља, 
циљања правника и тврдокорност филозофа. […] 
Увреде, непријатељску напраситост радо је забо-
рављао никад се није хтео светити… […] Далеко 
од тога да на основу сумње или неке бојазности 
некоме учини на жао…“
Светоније: Животи дванест царева. Веспазијан 
који је следио после Нерона имао је другачији ка-
рактер него цареви до тада

„Ваша светлости, царе Трајане! Твоја дечачка ми-
лост је тако желела да што касније ступиш у оче-
во наследство. Али бесмртни богови су постави-
ли твоју ванредну личност за управљача државе 
коју си већ и узео у своје руке. Желим, дакле, да 
припадне теби, а преко тебе целом човечанству 
сва срећа, све што је достојно твојој владавини. 
Добри царе како у своје тако и у име грађанства 
желим ти добро здравље!“
Из Плинијевих писама

? Како је повезиван живот поданика и цара?

Веспазијан. „Код првог напада своје болести ре-
као је: »О, јаој, постаћу бог«!“

(Светоније)

? Да ли портрет изражава карактерне црте 
које се налазе у Светонијевом делу?
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Римско Царство у доба цара Траjанa

? Које су територије освојили Римљани од Августа до Трајановог ступања на власт? Да ли су се мењали основни принципи 
политике за ово време? Какви су циљеви водили Трајанова освајања? Прати путеве кретања германских народа. Којим позна-
тим појавама се сусрећеш?

? Погледај историју Месопотамије и Иранског 
басена. Због чега Римљани нису могли трајно ос-
тати на тим просторима?

? Какву је улогу имао Карпатски басен у живо-
ту Римског царства?

Хадријанов зид у Британији. Хадријан део рим-
ских граница без „природних препрека“ (река, 
планина, пустиња) ојачавао је зидом, па је тако 
лимес постао тешко пробојна гранична линија

? Потражи у историјском атласу где је Хадрија-
нов зид бранио царство. Наведи зашто је баш на 
овим местима требао изградити одбрану. У исто-
рији човечанства постоје слични одбрамбени сис-
теми. Наведи их.
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У I веку н .е. ојачала је царска власт, царство се проширило. Царска прекорачења погађала су само више слојеве.
У I I веку н.е. Рим је доживљавао период свог процвата, достигао је своје највеће територијално проширење. Прес-

тале су, међутим, могућности даљих освајања, царство је морало организовати одбрану својих граница. 
Марко Аурелије је још успевао да одбије спољне нападе, али стални ратови су исцрпели резерве царства. 

� И унутрашње побуне су задавале бриге. Јевреји, поражени за време 
Трајана, подигли су нови устанак. Устанак, предвођен Симоном названим 
Бар-Кохба (син звезде), угушен је у крви (132–135. године н. е). Од Јудеје 
су формирали провинцију звану Палестина. Јеврејима је било забрањено 
да живе на територији Јерусалима, њихов свети храм су разрушили још 70. 
године н. е. Тиме је отпочело јеврејско расељавање – дијаспора.

 Међутим, највеће Хадријаново дело није везано за освајање, 
већ за унутрашње јачање земље. Цело царство је потпало под 
управу царских чиновника, укинути су засебни републикански 
магистрати, утицај Сената сведен је на град Рим.

МАРКО АУРЕЛИЈЕ После мирних деценија царство је доживе-
ло низ напада са севера и са истока. Германска племена (Мар-
комани) пробили су лимес на Дунаву. Војска образованог цара 
Марка Аурелија (161–180. године н.е) након огорчених борби 
успела је да их потисне у Карпатском басену. Један део Герма-
на настањен је унутар лимеса, на опустелом пределу.

На истоку су нападали Парти. Тамошње границе одбрање-
не су само уз велике жртве. Међутим, трупе са истока донеле су 
кугу која је покосила мноштво људи. Царство је после двове-
ковног процвата успело одбити нападе, али су губици били вео-
ма велики.

� Комод (180–192), син Марка Аурелија, скренувши са пута својих пре-
дака, владао је аутократски, као Нерон, па је његова владавина завршена 
завером, што је истовремено значило и крај једне епохе.

 „Током сваког сата чврсто одлучи да ћеш своје послове обављати на рим-
ски и мушки начин, тачно, достојанствено, са љубављу, непристрасно и пра-
вично, без трунке пристрасности. Ово ћеш постићи ако сва своја дела ура-
диш тако као да су последња у твом животу. Пази, немој претерано да се 
уживиш у улогу цара, да не би попримио његове обичаје. И надаље буди 
једноставан, добар, чист, озбиљан, искрен, правдољубив, богобојажљив, 
добронамеран, пун љубави и беспрекорно испуњавај своје обавезе.“ 
Марко Аурелије, цар-филозоф о царским врлинама

? Шта је желео избећи цар-филозоф?

Препоручена литература на мађарском језику :Kertész István: 
Híres és hírhedt caesarok; Suetonius: A caesarok élete, Historia 
Augusta

„Здраво око мора видети све што се може виде-
ти. Не може рећи да жели само зелено, јер би то 
рекао само човек са болесним очима. Нека здра-
ви слух и њух буде осетљив на све што се може 
чути или мирисати. Здрав желудац сваку храну 
подједнако прима, као што и млин једнако меље 
све што му се даје да самеље. Баш тако треба 
да здрав разум буде спреман на све могућности 
[…] Нико није баш толико миљеник судбине да му 
код самртничке постеље не би стајало неколико 
људи који се радују наступајућем злу.“

Мисли Марка Аурелија 

Марко Аурелије. Цар филозоф морао је цео жи-
вот да се бори против варвара који су упадали 

у Римско царство

? Бројне учеснике римске историје смо упозна-
ли путем портрета. Која својства римског вајар-
ства можеш открити на портретима који су при-
казани у нашем уџбенику? Упореди ова вајарска 
дела са грчким портретима.
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23. Век кризе и доминат

ДИНАСТИЈА СЕВЕРИ (193–235. године н.е) Након смрти 
последњег Антонина избио је крвави грађански рат, преторијан-
ци су смењивали цареве према свом нахођењу, како је који обећа-
вао већу награду. И легије дуж граница умешале су се у те бор-
бе, а било је и периода када је царство имало истовремено четири 
владара. На крају је као победник изашао кандидат дунавске  про-
винције Септимије Север (193–211. године н.е) намесник Па-
ноније. За јачање војске требало је много новца – што је могао 
обезбедити само повећањем пореза. Порези су пунили државну 
ризницу, али је за привреду империје ово значило велики терет. 

� Септимије Север је своје приходе повећавао и на тај начин што је 
о фор mио царска приватна имања, одвајајући их од државних имања. Чла-
но в и војске су добијали све више повластица (могли су се женити за вре-
ме војне службе, нису опорезивани и ослобођени су од јавних радова и на-
кон одслужења војног рока). Повластице су их одвојиле од осталог дела 
друштва. 

 Септимија Сервера је наследио син Каракала (211–217. годи-
не н. е) који је наставио очеву политику. Римско грађанско пра-
во је 212. године н.е. проширио на све слободне поданике. То је 
урадио из два разлога. С једне стране је привреда провинција 
ојачала, њихови становници су се романизовали, имали су ути-
цај на војску, а легије, стациониране у провинцијама, имале су 
одлучујућу улогу у избору цара. Врхунац овога процеса огледао 
се у стицању грађанског права. С друге стране Каракала је желео 
задовољити растуће потребе државе за новцем, када је својом 
уредбом порез на наследство проширио на све грађане царства.

ВЛАДАВИНА ВОЈНИХ ЦАРЕВА (235–284. године н. е) По-
сле владавине Сервера наступила су тешка времена.

� Са севера су учестали упади Германа слабили царство, док је на истоку 
веома ојачана персијска држава која је победила Парћане (Сасадијско Но-
воперсијско Царство), представљала велику опасност. Да би несрећа била 
још већа, у непрекидним унутрашњим борбама су владари били врло чес-
то смењивани, а већина је умирала неприродном смрћу. 

Империју, која је стигла на најнижу тачку свога постојања, 
спасао је енергичан наступ цара Аурелијана (270 –275. годи-
не н. е). Помоћу војске која је постајала све бројнија одбио је 
сталне нападе и угушио побуњенике. Да би сигурније могао од-
бранити границе, одрекао се Дакије и тако се лимес поново на-
шао на Дунаву. Становнике напуштених покрајина је преселио у 
суседну Мезију.

� Доказ нестабилности и страха се показао и у томе што је Аурелијан 
безбедност и сигурност Рима осећао само међу високим зидовима и зато 
је подигао систем за одбрану града.
 Цар – да би јединство царства приказао у некој врсти верског јединства – 
покушао је да уведе један од источњачких култова, култ непобедивог Сунца. 

ПРИВРЕДНА КРИЗА У I и у II веку земљорадња је била у про-
цвату. Првенствено су се развиле провинције у којима је напре-
довала производња интензивне културе грожђа и воћа. Истовре-

Правци трговачких путева

? Које подручје је имало истакнуту улогу у 
трговини? Напиши на стрелице постављене 
покрај трговачких путева каква је роба 
превожена. Чиме је Рим могао платити робу са 
Истока? Потражи зависност између транспор-
това них артикала и економског односа цар-
ства.

Ухваћени цар Валерије клечи пред Шапуром I, 
владаром Новоперсијског царства. (Персијанци 
су 260. године победили Римљане код Едесе.) 
Рењеф приказује како су Персијанци поразили 

Римско царство

? Погледај у историјском атласу територију 
Новоперсијског Царства и потражи место где се 
одигра ла битка код Едеса. 

? Којем су грчком филозофском правцу 
слична царева гледишта?
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мено је опала производња житарица, па је тако до краја овог 
периода све теже било снабдети градове храном.
 Престанком освајачких војних похода смањио се број 
робова, те је њихова цена расла. Они се нису могли у 
потпуности користити за квалитетније послове који би 
обезбедили сигурне велике приходе. Зато су делове поседа 
– удаљене од центара латифундија – за део производа у 
малим парцелама изнајмљивали у закуп колонима.
 Додуше, то је у неку руку смањивало недостатак радне сна-
ге, али за разлику од робова, колони су са својом породицом 
трошили више робе, па се смањила количина робе за пи ја-
цу, а то је отежавало снабдевања градова. На неким вели ким 
поседима су и робови могли са својим породицама изнајмити 
парцеле за обрађивање, уз сличне услове као ко ло ни. Њих 
називамо робовима са кућом (servus casatus).

У провинцијама је дошло до развоја привреде и трговине, 
док је Италија на том пољу заостајала. Спољна трговина се 
и даље састојала од увоза луксузне робе: нпр. бршњан (Пут 
бршљана), свила (Пут свиле), тамјан (Пут тамјана). За ис-
плату ових производа Рим није имао робу исте вредности, па 
је плаћао златом. Из тога разлога се племенити метал одли-
вао из царства.
 Борбе су у III веку читаве области претварале у рушеви-
не и уништавале њихово становништво. Дошло је до изјед-
начења привредног развоја појединих провинција и Италије, 
што је водило ка даљем смањењу трговине и слабљењу унутра-
шњих веза. Број робова је и даље опадао, док се број колона 
и робова са кућама повећавао. Пропадањем градова и при-
ходи од пореза бивали су све нижи и то баш у време када су 
цареви само новцем од пореза могли зауставити кризу. Због 
повећања пореза привреди је недостајао новац потребан 
за развој. Да би се избегло плаћање великих пореза, развило 
се самоснабдевање, а тиме је слабио углед централне власти. 
Убрзано је опадао и трговински промет.

ДОМИНАТ Још се за владавине цара Аурелијана показало да 
јединство царства може одржати само јака војна снага. У 
том интересу и поред све лошијих привредних околности мо-
рали су повећавати државне приходе. Али то више није било 
могуће на традиционални начин: требало је завести јачу, не-
посреднију царску власт.

Отворено самовлашће је изградио Диоклецијан (284– 305. 
године н. е) нови облик владавине звао се доминат (dominus – 
гос подар). Диоклецијан је увидео да се огромним царством не 
може  управљати и контролисати из једног центра, па је иза-
брао савладара и заменике за обојицу. Системoм четворовла-
шћа (tetrarchia) централна власт је била присутна у свим де-
ловима царства и могла је надгледати покрајине које су се све 
лабавије повезивале међусобно.

� Смањио је територије провинција, а и Италију је поделио на провин-
ције. Тако је настала 101 административна јединица којима се управља-
ло на основу истих принципа. Увећао је војску, променио ранији распоред. 
Мање јединице је оставио код лимеса (стајаће јединице), а главна војска 
(покретне јединице) смештена је у унутрашњости како би у случају потре-
бе могла да се упути на угрожено место. 

„На удаљеним имањима, које власник не по-
сећује често било која врста земље доноси веће 
користи у рукама слободних најамника него кад 
би га пазили неки надзорници робова. Такође 
земљу намењену за гајење житарица најамник не 
може упропастити тако као на пример виноград 
или сенице од винове лозе, док робови то чине 
у највећој мери: волове изнајмљују а ни осталу 
стоку не пазе како треба, не обрћу земљу са до-
вољном пажњом, много више обрачунају за сетву 
од стварно посејаног, а чак ни посејано не негују 
тако да од тога буде добар род, а оно што носе 
у гумно током вршидбе, сваког дана поткрадају 
неким лукавством или небригом.“

? Ко уместо робова обрађује земљу великопо-
седника? Где их упошљава и у чему је њихова 
предност?

„Онај ко има или ће имати најам на добру Вила 
Магна, биће обавезан […] да преда одговарајућу 
количину житарица или рода винове лозе: од 
жита једну трећину гувна, од јечма једну трећи-
ну гувна, од пасуља једну четвртину гувна, од 
вина једну трећину испод пресе, од сакупљеног 
рода маслине једну трећину и од меда из сваке 
кошнице пола литре.“

? Какве обавезе су имали колони?

? На који начин је замењен систем при н ци па-
та? Какву је улогу имао Сенат?

Систем Домината
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 За реорганизацију био је потребан новац који је прибавио по-
реском реформом, односно, повећањем пореза. Увео је за сваког 
римског грађанина обавезни лични порез (капут) и порез на 
земљу (југум). Становништво је везао за земљу да би тако оси-
гурао сталност прихода од пореза. Ове реформе су привремено 
решавале невоље, али су убрзале пропадање привреде и до-
веле до даљег слабљења међусобне повезаности.

ПРОМЕНЕ У ВЕРСКОМ ЖИВОТУ Грчко-римска религија, 
која се изједначила са државом, од верника је захтевала само при-
суство на обредима, али не и присну везу са вером и боговима. 
Присталицама није пружала утеху, љубав и осећај заштите. 
Није пружала сигурност у овоземаљском животу, а није обећава-
ла награду за патње, нити срећу у загробном животу.

� III и IV век н. е. донели су огромне патње становништву царства. Обичан 
човек је изгубио сигурност и погоршали су му се и животни услови. Држа-

Диоклецијанова палата у Сплиту која подсећа на римски војни логор. Рим 
више није био ни економски ни административни центар царства

Митра, древни ирански бог светлости и истине убија бика који симболизује 
таму. Из тела жртве рађају се животиње и биљке.

? Шта преставља обред убијања бика? Наведи неке верске обреде који 
имају слична симболична значења.

Тетрарси. Статуа се данас налази у Венецији и 
представља подељену, а истовремено и једин-

ствену владавину царства

„ Обраћамо ти се као просјаци, најбожанстве-
нији међу свим царевима, твом божанском и не-
надмашном достојанству владара, да су наши 
ратарски послови онемогућени. Заправо, чува-
ри реда и њихови опуномоћеници су нам запре-
тили смрћу; а неки дан су се удружили и око-
вали деветоро људи, казујући да ће их послати 
пред провинцијске управнике. Уз оваква узнеми-
равања нећемо моћи обрадити ни земљу, нити у 
будућности својим господарима платити и тиме 
испунити обавезе. Преклињемо вас, послушајте 
нашу милосрдну молбу и наредите намеснику 
покрајине да их казне за напад, у складу са за-
конима, да им спрече улазак на царско имање, 
као и то да чувари реда и друга лица нас, ваше 
земљораднике, више не узнемиравају. Јер ако 
ваша небеска десница не казни ова честа на-
силништва и у будућности нам не помогне, онда 
ћемо бити принуђени напустити огњишта наших 
очева и гробове наших предака и преселити се 
на приватне поседе, јер ови који се овде подло 
понашају, тамошње становнике боље штите него 
овде ваше земљораднике. Мораћемо побећи са 
царског имања, где смо се родили и одрасли и 
били генерацијама верни земљорадници ваши 
и царске управе.
Жалба слободних најамника једног царског има-
ња из III века н. е 

? Шта мислиш да ли је цар реаговао на жал-
бе? Каква је била судбина царских на ја м ни ка?
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вом се управљало диктаторски, што је довело до подређености владајућег 
слоја, до повећања забринутости за будућност. Ситуацију је погоршала куга 
донета са истока која је даље нарушавала традиционалне везе међу љу-
дима. Уздрмала је основне принципе и вредности, ранију везу са домови-
ном и религијом. Појавила се криза морала.

 Људи су масовно прихватали источне култове који су нуди-
ли сигурност и утеху. У царском добу су се појавиле источњач-
ке религије (нпр. поштовање Митре, Изиде и Диониса).

Обожавање царева, захтев који је поставила држава, настао 
је под утицајем Истока. У почетку је – нарочито у источним 
покрајинама ово дало резултате – касније је, међутим, разлике 
између очекивања народа и праве улоге државе тај захтев осудио 
на пропаст.

Препоручена литература на мађарском језику: Móra Ferenc: 
Aranykoporsó

Спољашње нападе и грађанске ратове су поједини способни владари још успели угушити (Септимије Север, Ауре-
лијон, Диоклецијан).

Међутим, њихове методе за коначно јачање државне власти (доминат) и пореске реформе само су продубљивале 
економску кризу која је била основни разлог невоља.

Замрле су привредне везе и методе управљања које су раније обезбеђивале јединство царства.
Криза је довела до потпуне беде масе због чега су се одрекли старих богова. Појавила су се нова божанства која 

су бринула о верницима и нудила им утеху.

30. Настанак хришћанства

ХЕЛЕНИЗОВАНА ПАЛЕСТИНА, КОЛЕВКА НОВЕ ВЕРЕ
Јевреји једнобошци су одавно ишчекивали Спаситеља, Ме-
сију који ће ослободити домовину од угњетача и народ од пат-
њи. У Старом завету се могу наћи бројни текстови који указују 
на Његов долазак.

� Фарисеји, књижевници су се код Јевреја држали традиционалних цере-
монија. У синагоги, „дому где се сакупљају“ слушали су објашњења својих 
учитеља, рабина о Старом завету. „Званичној“ јеврејској вери се сучеља-
вала група есена који су живели на висоравни Кумран, у пећинама. О овом 
покрету све до 1950. године није се много знало. Тада је један пастир, тра-
жећи своју залуталу стоку, у пећини планине Кумран наишао на старе спи-
се. Ови списи су под називом Свици са Мртвог мора постали свима по-
знати. Преко њих смо се упознали са учењем есена.
 Есени „заједница Новог завета“ следили су Учитеља, веровали су у 
постојање свог свемогућног Бога. Живели су животом пуним одрицања, за 
победу добра над злом за спасење. По њиховој вери то се неће догађати у 
далекој будућности, већ још за њиховог живота. Својим аскетским животом, 
одрицањем од приватне својине, уздржавањем од овоземаљских ужитака 
есени личе на прахришћанске заједнице. Њихова вера у долазак Спаси-
теља, у сиромашној заједници, проповедање доброте и љубави – све ово 
нас подсећа на идеје хришћанства.

УЛОГА ХЕЛЕНИЗОВАНЕ ЈЕВРЕЈСКЕ ДИЈАСПОРЕ Ра-
сељавање Јевреја започело је већ за време персијских ос-
вајања, а убрзано је након гушења устанка Бар Кохба. У градови-

? Одговори како може нека тешка епидемија 
уништити везу међу људима.

? Шта обећавају источњачке религије људи-
ма?

„…Есени уче да све треба поверити Божјој вољи. 
Верују у бесмртност душе и правду сматрају нај-
пожељнијим добром. Чак и када шаљу заклетве-
не поклоне храмовима, не приносе жртве, већ 
се тиме оправдавају да они имају много светија 
средства за чишћење душе. […] Иначе су изузет-
но честити и баве се само земљорадњом. Посеб-
но је вредно поштовања да се сви труде да воде 
поштен живот и то у таквој мери каква је код Грка 
и варвара потпуно непозната, […] живе у потпу-
ној имовинској заједници и међу њима не може 
богат уживати више од сиромаха. По њиховом 
учењу живи више од четири хиљаде мушкараца. 
[…] За управљање приходима и приходом који 
потиче од земљорадње бирају честите људе, то 
су свештеници, а њихов је задатак да брину о жи-
тарицама и о свој исхрани.
Јосеф Флавије: Историја Јевреја

? На основу описа образложи шта је све дава-
ло снагу есенској заједници.
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ма широм хеленистичког света настале су многобројне јеврејске 
заједнице. Најбројнија заједница настала је у Александрији и 
бројала је преко сто хиљада чланова. 

Јевреји који су се упознали са хеленистичком филозофијом 
сачували су веровање у једног Бога, али Библијске приче нису 
прихватали дословно, него више симболично. Удаљили су се од 
строгих култних прописа (нпр. уздржавања од извесне хране). 
Преводом Библије на грчки језик упознали су хеленистички 
свет са својом вером, у првом реду, учењем о једином, свемо-
гућем Богу.

� У хеленизованом свету у којем је породични живот био у првом пла-
ну нису могли прихватити одредбе светих списа, нпр. „око за око“ или пра-
вило о казни до седмог колена. Живећи у хеленистичком окружењу, гово-
рећи грчки језик и долазећи у додир са другим народима више нису могли 
једногласно прихватити да спасење може доћи само за један народ и то 
само за заједницу, а не и за појединца. 

ДЕЛАТНОСТ ИСУСА ХРИСТА Хришћанство, једна од нају-
тицајнијих религија на свету, настало је у општем стању ишче-
кивања обећаног Спаситеља, Месије. Појавили су се пророци 
– проповедници – као што је Свети Јован Крститељ – који је у 
близини висоравни Кумран у реци Јордану крштавао вернике и 
проповедао скорашњи долазак Спаситеља, позивајући народ 
на покајање. Уживао је велики углед, постао је опасан за власт, 
па га је владар римске покрајине Галилеје (Херодот Антипа, из-
међу 4. године пре н. е. и 39. године н. е) погубио.
 Јован је тек проповедао долазак Спаситеља, а Исус Наза-
рећанин је већ проповедао избављење. Подаци о Исусовом 
животу записани су након Његовог одласка (Исус- грчки об-
лик јеврејског имена Јонца, Христос– грчки: помазујем одавде 
„Помазаник“, Месија на хебрејском Помазаник), а сакупљени су 
у Јеванђељима (од грчке речи радосна, добра вест) од којих је 
Црква касније званично признала четири јеванђеља: по Матеју, 
по Марку, по Луци и по Јовану – и њих унела у „Нови завјет“ 
Светог писма. 

Исус је са својим ученицима, апостолима обилазио градове по 
Јудеји. Наговештавао је судњи дан, проповедао љубав међу љу-
дима и ширио веру у Бога. Нису битни подробни обреди ни разне 
забране. Осуђивао је богаћење, грамзивост, мржњу и насиље, 
проповедао је љубав, Опраштање и наду у благодат душе је 
човек хеленистичког света одавно очекивао. Број његових след-
беника је све више растао. Својим животом и овоземаљским де-
ловањем давао је пример узорном владању које је од људи тра-
жио сам Бог.
 Као и у случају Светог Јована Крститеља стао је на пут влас-
тима, како локалним тако и римским. Римски намесник у Јудеји 
Понтије Пилат (26–36. године н.е) на молбу јеврејских прво-
свештеника дао је да га разапну на крсту. Страдање Исуса 
Христа на крсту није уништило његова учења. Његови уче-
ници су га сматрали Спаситељем. Вера у васкрснуће давала 
је смисао побожном људском животу и настављање Његовог 
учења. Исчекивали су Његов скорашњи други долазак. Од Њего-
вих ученика руководством Петра је у Јерусалиму формирана 
мања заједница. Следбеници нове вере, који ће себе тек касније 
називати хришћанима (следбеницима Христа), наставили су по-
сао свога Учитеља. 

„Хришћанство се од свих других великих рели-
гија разликује по томе што се његовом оснива-
чу, тиме што му у целокупном космичком про-
цесу приписује одлучујућа улога, у наглашенијој 
мери од свих осталих поставља у центар њего-
во учење […] Према Луки [апостол] Исус је имао 
око тридесет година када је започео своју јавну 
делатност; то је, изгледа, трајало свега једну го-
дину или нешто више (најдужа процена каже три 
године), дакле, незамисливо кратко време у од-
носу на постигнуте огромне резултате“.
Хелмут фон Глазенап: Пет светских религија

Палестина у римско доба

? Читајући Јеванђеља означи Исусова путова-
ња на карти.
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ПАВЛОВО ПРЕОБРАЖЕЊЕ Јачање нове вере и њено ши-
рење везује се у великој мери за име апостола Павла. Потицао 
је из јеврејске дијаспоре. Савле (Павле) је светлост дана угледао 
у Киликији у граду Тарсу као римски грађанин. Од својих роди-
теља добио је фарисејско васпитање и био је заклети непријатељ 
хришћанства. Он је, међутим, под чудесним околностима пре-
шао у хришћанство.

Захваљујући деловању апостола Павла нова вера се помири-
ла са стварношћу тога доба, са државом, са друштвеним разли-
кама. Проповедао је да се не приближава смак света, а да се спа-
сење смрћу Исуса на крсту већ остварило. Ко верује у Христа биће 
спашен и не трба се бунити против своје судбине. Мисао о зајед-
ничкој имовини полако је заменила мисао о бризи о сиромаси-
ма, те је тако отворен пут и богатим слојевима ка новој вери.
Спасење не познаје разлику међу друштвеним слојевима нити 
међу народима. Хришћанство је постало отворено за сваког чо-
века. Већем делу Јевреја тада је постало јасно да ново учење неће 
донети слободу њиховом народу, па Исуса нису признали за Ме-
сију него су се и даље надали његовом доласку. 

Приказивање Христа у VI веку: мудар и добар владар (Пантократор)

„Све указује на то да „млада [хришћанска] 
заједница према свим знацима остала би еска-
толошка јеврејска секта [која се бави смаком све-
та и загробним животом] да један човек ову веру 
није учинио самосталном светском религијом, 
оштро одвојећи је од јудеизма. Овај човек звао се 
Павле. […] Али будућност хришћанства у целини 
зависила је од пагана [односно од не Јевреја] и 
ширила се великом брзином. Средином 2. века 
већ је било хришћанских заједница и у најудаље-
нијим покрајинама Римског царства. У њима је, 
као и у Палестини, већи део верника потицало 
из нижих слојева друштва, пошто су за познава-
оце филозофије идеје о телесном васкрснућу на 
крсту разапетог Бога и о доласку смака света, 
највероватније, изгледале фантастичним  прет-
поставкама.“
Хелмут фон Глазенап: Пет светских религија

? Потражи имена апостола у историји раног 
хришћанства.

? У чему се разликује ова статуа од каснијих 
Христових приказа?

Статуа из III века. Лик Исуса овде још подсећа на 
паганска божанства нпр. на Аполона
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 Захваљујући Павловим мисионарским путевима редом су 
настајале хришћанске заједнице у Малој Азији, Египту и Сирији. 
У граду Антиохији чланови заједнице су први пут себе назвали 
Исусовим следбеницима, хришћанима.

ФОРМИРАЊЕ ЦРКВЕ Мир који је владао у II веку погодовао 
је јачању хришћанства. Чланови заједнице који су потицали из 
свих друштвених слојева и народа део своје имовине поклонили 
су заједници. Управљање и коришћење имовине заједнице оба-
вљали су контролори (епископи) који су полако постали стал-
ни службеници својих заједница.
 На челу црквене заједнице у сваком граду стајао је епископ 
кога су у почетку бирали верници уз сагласност осталих биску-
па. Од њихових помоћника презвитера (старијих) формира-
но је свештенство (клер). Постепено су се одвојили од светов-
них људи (лаици) и створили су хришћанску цркву. Хришћанска 
црква се заснивала на хијерархији (света власт), безусловном 
поштовању виших по рангу. Обреди су се постепено усталили 
(празници, причешћивање, пост, крштење), што је такође допри-
нело јачању цркве.
 Како је организованост јачала, тако су епископи провинција 
организовали скупове (синоде) где су разматрана теолошка пи-

 1. „А Савле још дишући пријетњом и смрћу на 
ученике Господње приступи поглавару свеш-
теничкоме,

 2. И измоли у њега посланице у Дамаск на збор-
нице, ако кога нађе од овога пута, и људе и 
жене свезане да доведе у Јерусалим.

 3. А кад бјеше на путу и дође близу Дамаска у 
једанпут обасја га свјетлост с неба,

 4. И паднувши на земљу чу глас гдје му говори: 
Савле! Павле! Зашто ме гониш?

 5. А он рече: ко су ти, Господе? А Господ рече: 
ја сам Исус, којега ти гониш: тешко ти је про-
тиву бодила праћати се.

 6. А он дркћући од страха рече: Господе! Шта 
хоћеш да чиним? И Господ му рече: устани и уђи 
у град, па ће ти се казати шта ти треба чинити.

 7. А људи који иђаху с њим стајаху и чуђаху се, 
јер чујаху глас и не виђаху никога.

 8. А Савле уста од земље и отворенијем очима 
својијем никога не виђаше. А они га узеше за 
руку и уведоше у Дамаск.

 9. И бјеше три дана слијеп, и не једе нити пи.
10. А у Дамаску бјеше један ученик, по имену Ана-

нија, и рече му Господ у утвари: Ананија! А он 
рече: ево ме, Господе!

 11. А Господ му рече: устани и иди у улицу која се 
зове Права, и тражи у дому Јудином по имену 
Савла Таршанина; јер гле, он се моли Богу,

12. И видје у утвари човјека, по имену Ананију, 
гдје и метну руку на њ да прогледа.

13. А Ананија одговори: Господе! ја чух од мно-
гијех за тога човјека колика зла почини свети-
ма твојима у Јерусалиму;

14. И овде има власт од главара свештеничкијех 
да веже све који призивају име твоје.

  А Господ му рече: иди јер ми је он суд изабра-
ни да изнесе име моје пред незнабошце и ца-
реве и синове Израиљеве.

16. И ја ћу му показати колико му ваља пострада-
ти за име моје.

Дјела Апостолска (9.) овако описују христијани-
зовање Савлово

? Какве је задатке добио Савле?

„Она претпоставка да Бог допушта да његов син 
умре у мукама на крсту и да после три дана ва-
скрсне из мртвих, а касније подигне у небо, у тако 
великој мери одступа од замишљених обележја 
и метода божјих деловања да […] захтева обја-
шњења.[…] Због тога што је праотац Адам био не-
послушан према Богу, цело човечанство је поста-
ло грешно, јер је са њега прешао основни, почетни 
грех, на све његове наследнике. Адам се морао 
одрећи вечног рајског живота и преведен је у смрт-
ни живот; због тога сваки човек мора умрети […] 
Човек није способан ослободити се сопственом 
снагом од греха и победити смрт … […] Због тога 
се очишћење од греха може очекивати само од 
Божијег милосрђа. Бог је исказао своје милосрђе 
тиме што је свог сина учинио човеком и допустио 
је као замену за жртвено искупљење да доживи 
мученичку смрт у име целокупног човечанства. Ис-
усова мученичка смрт је ослободила сваког чо-
века од греха; међутим, ово искупљење постаје 
стварно само ако човек својом вером у Исуса при-
ми Божије милосрђе […] Поновним рађањем у Ис-
усу постаје учесник у вечном животу.“
Хелмут фон Гласенап: Пет светских религија

? Погледај каква је разлика у религиозном смислу између Јеврејске 
синагоге и хришћанске цркве. У чему се данас разликује базилика од 
цркве?

Поглед на једну базилику изнутра. Порастом броја верника за одржавање 
церемоније било је потребно све пространији унутрашњи простор. Као узор 

служили су им римске засвођене тржнице
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тања и тумачени светих списа. Епископ нејвећег градада (ме-
трополе) неког подручја постао је црквени поглавар (митро-
полит).

Након споре изградње верских заједница у II веку хришћанство 
се у III веку за време велике кризе брзо проширило. Хришћан-
ство постаје значајни чинилац са којим су владари царства мора-
ли рачунати.

? По чему се хришћанство разликује од до сада упознатих религија?

? Погледај који су били први хришћански празници.

Литература: Нови завјет; на мађарском језику Henryk Sien kiewicz: 
Quo vadis?

Павле је од Исусовог непријатеља 
постао (хришћански) апостол

У круговима Јевреја одавно је постојала вера у Спаситеља, а јеврејска дијаспора је допринела да се ово учење про-
шири на Блиском истоку.

Исус Христос се појавио за време краља Херодота у атмосфери наглашеног ишчекивања Месије. Проповедао је 
спасење, љубав, опраштање, а осуђивао грамзивост и мржњу.

Након Исусове смрти под вођством апостола Петра је у Јерусалиму његова учења следила мања група верника.
Захваљујући делатношћу апостола Павла хришћанство је постало отворено и за богате људе и за друге народе.
Хришћанска црква се организовала у II веку а у III веку је ојачала и усталила своје обреде. 

 У даљем тексту наводимо изводе из Новог завјета у 
преводу Ђуре Даничића, издање Британског иностра-
ног библијског друштва, Београд. Код цитата смо за-
држали правопис из наведеног извора.

1. Коме је Исус првенствено желео да се обрати?
2. Које је моралне принципе сматрао вредним пошто-
вања?
3. Које су те људске вредности које су стари Грци и Ри-
мљани сматрали важним, а којих у Исусовим учењи-
ма нема?

Детаљи из Бесједе на гори: Блаженства (Из Светог 
јеванђеља по Матеју).

5, 3. Благо сиромашнима духом, јер је њихово царство не-
беско;

5. 4. Благо онима који плачу, јер ће се утјешити; 
5, 5. Благо кроткима, јер ће наслиједити земљу;
5, 6. Благо гладнима и жеднима правде, јер ће се наситити;.
5, 7. Благо милостивима, јер ће бити помиловани;
5, 8. Благо онима који су чистога срца, јер ће Бога видјети;
5, 9. Благо онима који мир граде, јер ће се синови Божији 

назвати;

Вера, нада, љубав.
Изводи из Новог завета

(Час анализе извора)
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1. Зашто је мрзело Исуса високо јеврејско свештен-
ство?
2. Зашто је јеврејска маса могла захтевати Исусову 
смрт од Понтија Пилата?
4. У чему се разликовала моћ Исусовог Бога од моћи 
грчко-римских богова? На који начин је присутан у 
свакодневном животу људи?
5. Да ли су Исусови морални принципи олакшавали 
свакодневни живот?
6. Процени колико су Исусова учења опасна по 
власт.
7. Анализирај Исусов „стил“.

5, 29. А ако те око твоје десно саблажњава, ископај га и баци 
од себе: јер ти је боље да погине један од удова твојијех 
неголи све тијело твоје да буде бачено у пакао. […]

5, 34. А ја вам кажем: не куните се никако: ни небом, јер је 
пријестол Божји;,

5, 35. Ни земљом, јер је подножје ногама његовијем; ни Јеру-
салимом, јер је град великога цара.

5, 36. Ни главом својом не куни се, јер не можеш ни длаке 
једне бијеле или црне учинити. […]

5, 38. Чули сте да је казано: око за око, и зуб за зуб.
5, 39. А ја вам кажем да се не браните ода зла, него ако те ко 

удари по десноме твом образу, обрни му и други;
5, 40. И који хоће да се суди с тобом и кошуљу твоју да узме, 

подај му и хаљину.
5, 41. И ако те потјера ко један сахат, иди с њиме два. […]
5, 43. Чули сте да је казано: љуби ближњега својега, и мрзи 

на непријатеља својега.
5, 44. А ја вам кажем: љубите непријатеље своје, благо-

сиљајте оне који вас куну, чините добро онима који на 
вас мрзе и молите се Богу за оне који вас гоне;

5, 45. Да будете синови оца својега који је на небесима; јер 
он заповиједа своме сунцу, те обасјава и зле и добре, 
и даје дажд праведнима и неправеднима.

5, 46. Јер ако љубите оне који вас љубе, какову плату имате? 
Не чине ли то и цариници? […]

6, 2. Кад дакле дајеш милостињу, не труби пред собом, као 
што чине лицемјери по зборницама и по улицама да их 
хвале људи. Заисто вам кажем: примили су плату своју. 
[…]

6, 5. И кад се молиш Богу, не буди као лицемјери, који радо 
по зборницама и на раскршћу по улицама стоје и моле 
се да их виде људи. Заисто вам кажем да су примили 
плату своју. […] 

7, 15. Чувајте се од лажнијех пророка, који долазе к вама у 
одијелу овчијему, а унутра су вуци грабљиви.

Римљанима посланица св. апостола Павла

1. Због чега је апостол Павле имао огромну уло-
гу и томе да се хришћанство прошири не само међу 
Јеврејима, већ и међу другим народима?

2. 24. Јер се име Божије због вас хули у незнабошцима, као 
што стоји написано.

2. 25. Обрезање помаже ако закон држиш; ако ли си преступ-
ник закона, обрезање је твоје необрезање постало. 
[…]

3, 28. Мислимо дакле да ће се човјек оправдати вјером без 
дјела закона.

3, 29. Или је само Јеврејски Бог, а не и незнабожачки? Да, и 
незнабожачки. […]

13, 1. Свака душа да се покорава властима које владају; јер 
нема власти да није од Бога, а што су власти, од Бога 
су постављене.

13, 2. Тако који се супроти власти супроти се наредби Божијој; 
а који се супроте примиће гријех на себе. […]

13, 7. Подајте дакле свакоме шта сте дужни: коме дакле поре-
зу, порезу; а коме царину, царину; а коме страх, страх; 
а коме част, част.

13, 8. И не будите никоме ништа дужни осим да љубите један 
другога; јер који љуби другога закон испуни. […]

Тимотију посланица прва св. апостола Павла

1. Има ли разлике између Павлових речи и става ра-
них хришћана о сиромашнима и богатима? 
2. Објасни да ли је прихватање богатства компромис 
или је настојање успостављања мира који је важан и 
за сиромашне.
3. Какве обавезе имају сиромашни? Да ли поставља 
обавезе и богатима?

6. 1. Робови који су год под јармом да показују сваку част 
својијем господарима, да се не хули на име Божије и 
на науку.

6. 2. А који имају крштене господаре, да не постају немарљи-
ви за њих што су браћа, него још боље да служе, јер су 
вјерни и љубазни, заједничари у благодати. Ово учи и 
свјетуј. […]

6, 17.. Богатима на овоме свијету заповиједај да се не поносе 
нити уздају у богатство пропадљиво, негу у Бога живо-
га, који нам све даје изобилно за ужитак;

6, 18. Нека добро чине, нека се богате у добријем дјелима, 
нека буду подашни, заједнични,

6. 19. Сабирајући себи темељ добар за у напредак, да приме 
живот вјечни.

Коринћанима посланица прва св. апостола Павла
1. Зашто је љубав постала (друга) најважнија заповест 
хришћана и основ хришћанске вере?
2. Да ли има заповест о љубави и друштвену поруку?
3. Може ли човек у току свог земаљског живота разу-
мети суштину љубави? Када ће то схватити?

13, 1. Ако језике човјечије и анђелске говорим а љубави не-
мам, онда сам као звоно које звони, или прапорац који 
звечи.

13, 2. И ако имам пророштво и знам све тајне и сва знања, и 
ако имам сву вјеру да и горе премјештам, а љубави не-
мам, ништа сам. 

13, 3. И ако раздам све имање своје, и ако предам тијело своје 
да се сажеже, а љубави немам, ни шта ми не помаже.

13, 4. Љубав дуго трпи, милокрвна је; љубав не завиди; љу-
бав се не велича, не надима се,

13, 5. Не чини што не ваља, не тражи своје, не срди се, не 
мисли о злу,

13, 6. Не радује се неправди, а радује се истини,
13, 7. Све сноси, све вјерује, свему се нада, све трпи.
13, 8. Љубав никад не престаје, а пророштво ако ће и прес-

тати, језици ако ће умукнути, разума ако ће нестати.
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13, 9. Јер нешто знамо и нешто пророкујемо;
13, 10. А кад дође савршено, онда ће престати што је нешто.
13, 11. Кад ја бијах мало дијете као дијете говорих, као дијете 

мишљах, као дијете размишљавах; а кад постадох чо-
вјек, одбацих дјетињство.

Осуђеника бацају пред дивљу животињу (мозаик)

13, 12. Тако сад видимо као кроз стакло у загонетки, а онда 
ћемо лицем к лицу; сад познајем нешто, а онда ћу по-
знати као што сам познат.

13, 13. А сад остаје вјера, над, љубав, ово троје; али је љубав 
највећа међу њима.

? Каквог је утицаја имало брутално погубљење једног дела верника на даље ширење хришћанства?
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31. Распад Римског царства

ПРОГОН ХРИШЋАНА Државна власт се у почетку није супрот-
ставила новој конфесији, као што није бранила ни остале култове, 
све дотле док они нису ометали интересе државе. Хришћани су 
могли поштовати само свог Бога. Због тога је обожавање царева 
код следбеника Христове вере изазвао жесток отпор.
 До првог великог прогона хришћана на нивоу државе – не узи-
мајући у обзир сулуду акцију коју је Нерон наредио из личног 
хира – дошло је за време војних царева. Цар Деције је 250. године 
едиктом забранио хришћанство. Највеће страдање хришћана, 
погубљење више хиљада људи, организовано је у последњим 
годинама Диоклецијанове владавине. 

� Прогони нису постигли циљ, јер је велики део становника већ следио 
нову конфесију, а такође су и многи државни чиновници били хришћани, па 
наредбе нису извршаване доследно. Шта више, прогони од стране државе, 
жртве и упорност мученика променила је однос „пагана“ према хришћан-
ству: мржња се претворила у саучешће и симпатију.

ПОБЕДА ХРИШЋАНСТВА – КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ Про-
гони су изгубили свој смисао јер је хришћанство већ поста-
ло саставни део римског друштва и обухватало је све слојеве. 
Помирило се са овоземаљском влашћу, са друштвеним разлика-
ма, шта више, постојање царства није се могло замислити без 
хришћана.

Цар Константин (306–337) је Миланским едиктом (313. годи-
не) објавио толеранцију хришћанске вере и осталих вероиспо-
вести и вратио им је одузету имовину. Константинови поступ ци 
служили су јачању царске власти. Хришћанство је постало једно 
од најглавнијих копчи при обједињавању царства. 

� Разлог да се направи овако значајан корак објашњавали су једним 
привиђењем, како се у то доба често чинило. Према томе, цару се уочи 
битке са супарником (код Милвиског моста 312. године) појавио хришћан-
ски симбол са речима: „Победићеш под овим знаком“. И заиста, сутра-
дан је однео победу над непријатељем.

НАСТАНАК ДОГМИ Међу хришћанима често је долазило 
до оштре дискусије по питању обреда и религиозних принципа 
(догми). Тумачење Свете Тројице (Отац, Син и Дух Свети) по-
делило је хришћане на два супротна табора.

� Александријски патријарх Атанасије је признавао једнобитност (на 
грчком: хомоусиоус), то јест, да је Света Тројица јединствено Божје биће, 
само три идентичне, али у бити различите Божје личности. Док су алек-
сандријски презвитар Арије и његови следбеници, (аријевска јерес): Хрис-
тос је у односу на Бога Оца нижи, другостепени бог, сличне суштине.

Цару је, у интересу управљања царством, било потребно је-
динство. Пошто су се обе стране тврдоглаво држале својих ста-
вова, сазван је први Васељенски сабор где су се окупили епис-
копи свих хришћанских заједница. На саветовању одржаном у 
малоазијској Никеји (325), уз присуство више стотина епископа 
остварила се жеља цара: усвојили су за сваког обавезне прин-
ципе, утврђено је „Вјерују“ (Никејски симбол вере).

„Следећег дана су (24. фебруара 303. године) ис-
такли царску наредбу према којој људи хришћан-
ске вере губе свако грађанско право и своје чино-
ве. Њих треба подвргнути мучењу, без обзира на 
сталеж и положај. Против њих се може покрену-
ти било какав судски поступак, а они се не могу 
обратити суду ни у случају самовоље, ни бра-
коломства, нити у случају разбојништва. Једном 
речју, одузета им је слобода, чак и бирачко пра-
во. Неко је, не баш исправно, али веома храбро, 
откинуо ову наредбу и искидао је на ситне кома-
диће и подругљиво је приметио да је ово при-
знавање победе Гота и Сармата. Тог тренутка су 
га одвукли и не само да су га мучили, већ су га 
испекли. Он је муке подносио са изузетним стрп-
љењем.“
Латински писац: Лактанције, Диоклецијан на-
ређује прогон хришћана

? Под којим условима су могли бити успешни 
прогони хришћанства?

„Сада, пошто сам ја, Константин […] у вези са 
благостањем и јавном безбедношћу све […] наре-
дио сам у првом реду да поштовање божанства и 
хришћанима и свима дозвољавамо да следе ону 
веру коју желе. […]
 Надаље, одлучујем да се хришћанима врате 
она места где су се пре сакупљали […] те ако су 
им се догодиле неке мере које су различите од 
ових да се ..... […] вратити назад […] хришћанима 
бесплатно.“
Из Миланског едикта (313. година н. е)

? Шта је суштина едикта?

Цар Константин Велики је хришћанство поставио 
равноправном религијом (са осталим паганским 

религијама унутар Римског царства)
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 Признали су Исуса Христа да је Бог Син. Они који нису 
признали одредбе Васељенског сабора, осуђени су као јере-
тици и настојали су их и са снагом државне власти, потиснути.
391. године н. е. Теодосије (379–395), последњи цар јединстве-
ног Римског царства прогласио је хришћанство за државну ре-
лигију, а све друге вере је забранио.

ПОРАСТ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ РАЗЛИКА У ЦАРСТВУ Сис-
тем колоната који је заменио робовски рад већ се усталио, али 
је због смањеног тржишта настављено назадовање градова. Ос-
лабиле су трговинске везе између провинција, поједини делови 
огромног царства све су мање били међусобно повезани.

Криза, међутим, није подједнако погађала сваку област. Док су 
у западном делу империје знаци кризе јачали, дотле су се на ис-
точним подручјима знатно спорије јављали. Запад је све више 
заостајао иза, иначе, урбанизованог Истока. 
 Када је Константин уочио овакве тенденције, ради боље кон-
троле поделио је царство на веће јединице. Померање тежишта 
привреде следила је и власт: у једној од капија Истока, на месту 
старе грчке колоније Бизантион, на Босфору, између Европе и 
Азије, Константин оснива нову престоницу: Константинопољ, 
кога ће Словени после назвати Цариград.

РАСЛОЈАВАЊЕ ДРУШТВА Све бројнија војска, велики чи-
новнички апарат и грађење нове престонице повећали су издатке. 
Цар, као и његови претходници, није могао учинити ништа дру-
го у све више погоршаном привредном стању: подигао је поре-
зе. Због прикупљања растућег пореза цар Константин је колоне 
и занатлије везао за земљу и стални занат. Тако је прекинуо ра-
није везе и убрзао пропадање привреде. 
 Број робова се све више смањивао, а слободни људи који су 
били колони постали су све зависнији. Њихов положај се изјед-
начавао са Сервус касатус, развијао се нови слој, везан за стал-
но место боравка и принуђен да предаје држави одређену кво-
ту својих производа. 

„Наређујемо да сви они народи који се налазе под 
нашом благодарном управом живе у оној вери коју 
је народима Рима према традицији предао апос-
тол свети Петар […] Дакле, свако у складу према 
апостолској вери и учењу Јеванђеља треба да ве-
рује у јединство божанства Оца, Сина и Светога 
Духа, у једнакост његовог достојанства и његово 
Свето Тројство. Наређујем да они који следе ову 
веру могу носити име „хришћанин“, а други које 
сматрамо безумнима и лудима нек се називају је-
ретицима […] за сада их предајемо освети Бога 
али чим будемо добили наговештај од Бога, сами 
ћемо се побринути о њиховом кажњавању […]“
 „Ако би се неко усудио да у циљу приноше-
ња жртве закоље неку животињу или би проу-
чавао животињску утробу, може се осудити на 
основу било чије пријаве сличним судским посту-
пком за велеиздају и добиће одговарајућу казну.“
Одломци из Законика цара Теодосија

? Да ли је цар био стрпљивији са паганима или 
са јеретицима? Шта је био узрок том приступу?

„Код кога се нађе нечији колон, тај не само да је 
обавезан колона вратити власнику, већ треба да 
исплати штету за време док је био код њега. Оне 
колоне који покушају бекство, треба оковати као 
робове, да би послове који припадају слободни-
ма они били приморани обављати као робови у 
складу са осудом.“
Константинов едикт

Ширење хришћанства до 400. године н. е.

? Оцени на основу карте какво је било ширење 
хришћанства у II веку н. е. Како се променила си-
туација у IV веку н. е? Какве закључке можеш да 
донесеш?
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 Промене су биле настале и на врху друштва. Велепоседници 
који су раније живели у градовима настанили су се на својим 
провинцијским имањима и све су се мање ослањали на услу-
ге које су нудили градови. Због смањења трговине све су произ-
водили на својим имањима, а слабљењем државе били су примо-
рани да се брину и о својој одбрани. У несигурној ситуацији су 
се мали слободни поседници, који нису били колони, ставили 
под заштиту (patrocinium/заштита) велепоседника и тако су се и 
они нашли у зависном положају.

Држава је у почетку прогањала хришћанство, али је Константин увидео да се јединство царства више не може 
одржати без хришћанства. Стога је хришћанство прогласио пуноправном религијом, а његов наследник Теодо-
сије је хришћанство прогласио државном религијом.

На територији царства у развоју привреде су се показивале све веће разлике. Константин је преместио своју прес-
тоницу на развијенији Исток.

Држава је безуспешно настојала повећати приходе, порасли порези и остале централне мере само су продубиле 
привредну кризу.

Због промена које су настале у привреди и у друштву ни вишем слоју није било у интересу одржавање римске др-
жаве. Они су око својих латифундија изградили локалну власт.

Троструки одбрамбени зид нове престонице 
Константинопоља данас (горе) и реконструкција 

(доле)

? Уз помоћ историјског атласа објасни због чега 
је баш на Босфору основан нови главни град 
Царства. Како је могуће да су зидови опстали 
кроз толике векове све до данас? 

„Одговорне судије за предмете одбијања на-
сељавања Колегијума (организације занатлија), 
односно, особа које припадају овим колегијуми-
ма нека воде бригу да оне који су дуже време 
били одсутни врате у њихове градове заједно са 
њиховом имовином да не би недостатак њихо-
вих имовина спречио њихово остајање на месту 
које им припада.“
Едикт са краја IV века

? Упореди едикт о везивању колона за земљу. 
Шта је био циљ ових уредби? Каквим је средстви-
ма власт хтела остварити циљ? Какав су утицај 
имале уредбе на економски  живот?
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32. Пад Западног римског царства

СЕОБА НАРОДА У доминату царска власт је могла осигурати 
функционисање царства, али су уследили до тада невиђени на-
пади на Рим. Током II и III века Германи су се полако повлачили 
према истоку и повремено упадали на територију царства. Тада 
је Рим још могао одбити нападе (Марко Аурелије).
 Око 375. године далеко од лимеса у подручју реке Волге до-
шло је до значајних дешавања. Источни Готи (Остроготи, гер-
мански народ) који су ишли према истоку сукобили су се са 
надирујућим Хунима који су их поразили. Бежећи према запа-
ду Готи су покренули велику сеобу народа.

� Номадска, сточарска племена, Хуни дошли су из степа унутрашње 
Азије. Пошто нису успели продрети у Кину, а вероватно су доживели и про-
тивнапад, кренули су према западу, степским појасом гонећи пред собом 
низ номадских народа. 
 Прво су Западни Готи (Визиготи) стигли до лимеса, Рим их је ангажо-
вао као плаћенике. Међутим, нису могли обезбедити њихово снабдевање, 
а и оно што су наменили њима, службеници су проневерили. На то су се 
Готи побунили, а њима се придружила и маса колона. У почетку нису успе-
ли да их поразе, шта више, 378. године код Хадријанопоља (данас: Едир-
не) су тешко потукли Римљане. У бици је цар Валенсу изгубио живот. Ње-
гов наследник постао је Теодосије.

Цар Теодосије је склопио савез са Готима и признао их за 
савезнике. То је значило да се могу населити на територији 
царства и дао им је скоро потпуну унутрашњу слободу, да могу 

Подела Римског царства и сеоба народа

? Упореди ову историјску карту са картом из доба владавине цара Трајана. Када и зашто су Германи доспели у област реке 
Волге? Зашто? Објасни зашто је сеоба народа уништила, у првом реду, западни део Царства.

Заветни поклон од слоноваче који приказује Сти-
лихона који потиче од вандалских родитеља, али 
се борио за Рим (са десне стране се налазе су-

пруга и син војсковође)

? Шта би се дало закључити на основу слике о 
породици кад их неби познавали? Због чега је 
приказ збуњујући?
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живети овде заједно са својим краљем, стварајући државу у др-
жави. Овај усиљени метод пред великим нападом је помогао да се 
убрза распад царства. Указало се да  централна власт више није у 
стању да се одбрани налетима варвара. Опасност се повећавала 
и тиме што су номадски народи постали све организованији, 
често стварајући племенске савезе. 
 У интересу ефикасније заштите цар Теодосије је 395. године 
извршио поделу царства на источни и западни део, а власт је 
поверио својим синовима. Те две нове државе су вихоре сеобе 
народа покушале засебно пребродити, често чак и на штету јед-
на друге.

ИНВАЗИЈА ГЕРМАНА Усељавањем Гота покренуо се читав 
низ германских народа, у првом реду на територију Западног  
римског царства. Источни делови се нису нашли у главном 
правцу сеобе народа. Развијенија привреда и јача централна 
власт на истоку била је отпорнија од западне. Злато источно рим-
ских царева и спретна дипломатија учинила је своје: нападачи су 
се окренули ка западу.

�  На западу је царска војска већ била немоћна, продирући у царство 
народи су слободно пролазили и насељавали се у покрајинама, врло чес-
то приморавајући једни друге на селидбу у друга подручја. Франачка пле-
мена су се населила на ушћу реке Рајне, Енглези су прешли на Британско 
острво, Бургунди су освојили подручје покрај Роне, Готи су заузели Шпа-
нију, а Вандали Африку.

 Први период усељавања протекла је уз крвопролиће и раза-
рања, међутим, староседеоци и досељеници су полако научили 
живети једни поред других. Тамо где су се досељеници насели-
ли, присвојили су један део земље. Сервус касатус и колони 
који су овде живели и надаље су остали у потчињеном поло-
жају, али под повољнијим околностима него раније. Градови 
су већином опустели и пропали због пустошења и гашења при-
вреде. Малобројно преостало становништво често је на мањем 
делу свог некадашњег града подизало нове зидине. 

СУМРАК ЦАРСТВА Царство је фиктивно још постојало, 
али на његовим територијама су већ владали нови герман-
ски краљеви, па се царска власт простирала само на Италију. 
Ни Рим није избегао разарања. Готи који су напредовали према 
Шпанији 410. године су под вођством свог краља Алариха опус-
тошили Рим. 

Оно што је још могло да се спасе, покушао је заштитити вој-
с ко  вођа чврсте руке, Еције (390–454). Трудио се да створи добре 
односе са германским краљевинама, признавајући их за савезни-
ке. То је било неопходно. Хуни који су покренули сеобу народа, 
већ су почетком V века своје границе померили до Дунава. Под 
вођством свог краља Атиле били су спремни за напад. 

Атила (434–453) звани „Бич Божији“, из Потисја где је био цен-
тар његовог царства, прво је присилио Константинопољ да му 
плаћа порез, па се окренуо према западу. Рим и његови нови 
савезници, које су исто тако угрожавали напади Хуна, супротста-
вили су му се. Сучељавајући се Атилиној војсци која је 451. го-
дине продрла у Галију, на Каталаунским пољима постројила 
се римско-германски војска велике снаге. Изузетно крвава бит-
ка се завршила нерешено. Атила се повукао, али је следеће го-

? Шта закључујеш на основу распрострање-
ности тих посуђа? Какве су околности присиља-
вале један народ на сталну сеобу?

„Готи су 376. године освојили обале Дунава у Тра-
кији и послали су изасланика код цара Валенса 
и покорно су га молили да им дозволи да се на-
селе на простору царства. Обећали су да ће жи-
вети у миру и, ако то ситуација захтева, даће му 
своју војску. Чувши застрашујуће вести које су 
пристизале са других граница о покретима север-
них народа, улизице су приказале цареву срећу 
још већом, да, ето, са краја света му долази то-
лико новајлија и нуде му помоћ. Са властитим 
снагама, појачан странцима располагаће са не-
победивом војном снагом и уместо да изда новац 
ризница ће се напунити гомилом злата. С овак-
вом надом послао је на више места своје људе 
да би превезли дивље масе. Стварно вредно су 
радили на томе да од будућих превратника Рим-
ског царства нико не остане на другој обали, чак 
ни смртни болесник. Када је, дакле, цар дозволио 
да пређу преко Дунава и да населе одређене де-
лове Тракије, започела су пресељавања која су 
трајала даноноћно. Људе су по групама смешта-
ли на бродове скеле и издубљене балване. У то 
доба када су нам се границе отвориле, из вар-
варске земље кренула је лавина као кад Етна 
почне избацивати лаву из себе. Ревност засле-
пљених надлежних органа тако су марљиво при-
премила пропаст римског света.“
Римски писац, Амијан Марцелин

? Због чега су отворене границе царства пред 
Готима? Какво је мишљење аутора? Које су чи-
ње нице утицале на став аутора?

Хунска жртвена посуда. Ове жртвене посуде, из-
рађене, углавном, од гвожђа, могу се наћи свуда 

од средње Азије до долине Рајне
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дине напао Италију. Његова војска је заузела Аквилеју, па град 
Милано, али се код капије Рима неочекивано повукла. Према ле-
генди десило се чудо: речи папе Лава I и знак који се појавио на 
небу спасили су Вечни Град. Након годину дана Атила је умро, 
а међу његовим синовима избио је братоубилачки рат за власт, 
што је довело да распада Атилиног царства. Остаци Хуна су се,
пред народима које су недавно подјармили, а који су се тада по-
бунили, повукли према истоку.

� Царство које се сузило на територију Италије тек што је преживело на-
паде Атилиних Хуна, када је у унутрашњој борби убијен Еције који се ос-
лањао на Германе. Полуострво, чији је центар већ тада била Равена, ос-
тало је без заштите, па су га 455. године Вандали опљачкали. „Вандалско“ 
је разарање у Риму трајало две недеље, а за то време скоро је потпуно 
истребњено становништво. На месту Форума Романума су се након славе 
која је трајала један милениј, поново настанили пастири.

 Царска титула је номинално још постојала, али је 476. године 
и она укинута. Одоакар германски војсковођа је збацио са прес-
тола последњег цара Западног римског царства, Ромула Ав-
густула. Знамења одузета од малолетног цара послао је у Кон-
стантинопољ чији су владари себе сматрали наследницима целог 
царства. Источно римско царство где је полако преовладавао гр-
чки језик, постојало је још хиљаду година, али је то већ историја 
средњег века. 

 „Хуни, о којима стари записи једва нешто бележе, пребивали су пре-
ко Маетоских мочвара (Азовско море), поред Леденог океана. Дивљаштво 
Хуна је изнад свих очекивања.
 Никад не траже заклон под неким стрејама, већ их избегавају као мес-
та за гробове, одвојене од свакодневних људских пребивалишта. Код њих 
се не могу срести чак ни тршчане колибе; тако они лутају […].
 Сваки члан овог народа је даноноћно на коњима, тако обављају купопро-
дају, на коњима једу и пију и, нагнути уз танки врат животиње, спавају...
 У случају напада, борбу прихватају постројени у облику клина и устре-
ме се на непријатеља са ужасном виком. Пошто се лако и брзо крећу, на-
мерно се раштркају и за трен прелазе у напад, рушећи и обарајући све на 
што год наиђу на путу, чинећи велико крвопролиће и покољ, а због своје 
брзине се не могу видети нити за време пљачкања непријатељског табо-
ра, нити за време опсаде. Свакако заслужују глас најсвирепијих ратника на 
свету. Изванредном вештином избацују стреле са врхом од шиљатих кос-
тију на невероватне даљине. […]
 Код ових нико не оре, плуг ни не дотичу: сви лутају без места боравка, 
без дома и без закона, без устаљених обичаја, као да стално беже пред 
неким у запрежним колима која им служе за становање.
Опис Амијана Марцелина, војника из IV века.

Препоручена литература на мађарском језику: Clive Foss–Paul 
Magdalino: Róma és Bizánc

Економски ослабљено царство није се могло супротставити сеоби народа. Варварска племена су постајала све 
организованија.

Освајачи су продрли на територију царства, заузели један део земљишта и настанили се. Колони су остали у свом 
ранијем положају под влашћу старих или нових господара.

Због боље одбране државе Теодосије је на самрти царство поделио на источни и на западни део. Међутим, ни ово 
није решило кризу. Напади на Западно римско царство били су све учесталији. 

Напад Атилиних Хуна могао се зауставити само помоћу германских „савезника“. 
Судбину Западног римског царства, које више није било способно за обнову, докусурио је један германски војско-

вођа године 476.

„Ко би веровао да ће Рим који је грађен на побе-
дама над целим светом, сада одједном поклекну-
ти и да свом народу неће бити само мајка већ и 
гробница? Да ће источне египатске и афричке 
обале, некада подпадале под власт Вечног Гра-
да, населити мноштво робова и слугу? 
 Опседају Рим, властити живот грађани от-
купљују златом, а пошто су их опљачкали, 
опкољавају их поново да би после губљења бо-
гатства сада изгубили и животе. Заузимају Град 
који је цео свет обухватао у себи. Шта више, пре 
него што би га заузели оружјем, људи ће умрети 
од глади.
 Ко би могао описати тај жалосни губитак који 
се одвијао током ове ноћи? Или има ли неког ко 
би достојно могао оплакати ту велику тугу? Древ-
ни град који је толико година владао, сада лежи 
разорен. На улицама и кућама раштркано леже 
многобројн, несахрањени лешеви и свуда само 
смрт и смрт. Језиво! Свет се руши, а чувени Град, 
главни град Римског царства једна једина ватре-
на стихија је прогутала. Не постоји покрајина, која 
није пуна римских избеглица.“
Латински писац, Јероним

? Шта је значило за римске савременике раза-
рање Рима?

?  Римско царство се није први пут суочило са 
великим покретима народа. Упореди како су ра-
није решавани проблеми, а како крајем IV  века, 
односно током V века.

? Опиши номадски живот Хуна. Шта их је учи-
нило тако застрашујућим на бојиштима? О чему 
аутор даје искривљену слику? Како се то може 
објаснити?
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33. Карпатски басен у римско доба

ОСВАЈАЊЕ ПАНОНИЈЕ Већину становника Паноније чи-
нили су келтски народи који су у IV веку пре н. е. населили до-
лину Дунава, исто када и Италију. Нису створили јединствену 
државу, већ су се населили по племенима.
 Римљани су прво освојили подручје Саве. Освајање целе 
покрајине везује се за име Августа који је у крвавим ратовима 
сломио отпор панонских племена (9. године пре н. е). Пано-
нија је из два разлога била важна за Рим: река Дунав је са севе-
ра штитила Италију од неочекиваних напада, односно велика 
речна саобраћајница је била важан трговачки пут. Ту је пролазио 
Пут ћилибара који је од Аквилеје преко Паноније повезивао Рим 
са Балтичким морем.

ИСТОРИЈА ПАНОНИЈЕ И први градови су подигнути покрај 
двају путева: на пример, Емона (данашња: Љубљана), Саварија 
(данашњи: Сомбатхељ), Скарбанција (данашњи Шопрон) на Путу 
ћилибара. Касније су се, изградњом лимеса, поред Дунава фор-
мирали војни логори, а поред њих и градови, нпр. Виндобона 
(данас: Вијена, Беч) Аквинкум (данашњи Стари Будим). Посма-
трајући рушевине Аквинкума можемо добити преставу о војном 
логору и о грађанској градској четврти.

„Цар Веспазијан […] четворици војника ветерана 
који су служили 26 или више година у равенској 
флоти под командом Секста Луцилија Басуса, а 
касније су их преместили у Панонију, чија су име-
на наведена ниже, даје грађанска права њима и 
њиховој деци и осталим наследницима. Када до-
бију грађанско право признаће им се важећим 
брак, а уколико су нежење, онда када буду скло-
пили брак, и то свакоме само по један брак.“
Војна диплома (римских ветерана)

? Које промене су убрзале добијање грађан-
ских права и право настањивања ветерана?

У Самбатхељу (Саварија) и данас се можемо 
ше та ти по путу ког су изградили Римљани 

? Како су Римљани градили путеве? Каквим 
циљевима је служила густа мрежа путева? У ис-
торијском атласу потражи Пут ћилибара

„Његово величанство, врховни командант, савес-
ни и срећни цар Марко Аурелије Север Алексан-
дар дао је да се изгради једна терма уз помоћ 
конзула Флавија Марцијана на територији њего-
ве II верне, помоћне, савесне легије.“
 „Овде лежи Кај Мундиније Оптертул, војни ле-
кар који је служио 19 година.“
 „ Публију Еелију Валерију некадашњем оба-
вештајном војнику II помоћне легије и Публију Ва-
лерију и његовом (загробним божанствима) по-
кровитељу и сину надгробни споменик подигла 
Елија Александрина.“
 „Овде почива Луције Валерије Сент, пореклом 
из Тракије, живео је 80 година. Његов наследник 
Марко Улпије Филомен побринуо се по опоруци 
о надгробном споменику, а колегијум тесара је 
сакупио […] укупно динара за овај гроб.“
Натписи из Аквинкума

? Опиши укратко живот у Панонији уз помоћ да-
тих натписа.

Амфитеатар војног логора у Аквинкуму

? Где постоје још и данас амфитеатри великих 
димензија? Са каквим циљевима су грађене ове 
грађевине?
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Одбрамбена линија је доживела први јачи напад за време 
Марка Аурелија. Са германским племенима, која су упадала на 
територију царства, Римљани су водили дуге и крваве ратове ши-
ром Карпатског басена. Победа, па примирје, помогли  су развој, 
јер се повећао број легија које су овде стациониране. Ојачан 
је лимес и подигнута су утврђења и на левој обали Дунава. Ру-
шевине једног таквог утврђења можемо видети данас на пештан-
ској страни код Елизабетиног моста.
 Германе из пограничних области и Сармате са равница Панон-
ске низије смирили су тако што су их узели за савезнике. Напре-
довала је урбанизација: широм провинције Паноније изграђива-
ле су се палате и амфитеатри сличне римским грађевинама, само 
мање и скромније (Стари Будим). Водећи слој покрајине се ро-
манизовао, растао је број досељених становника, али већи део 
народа је очувао своје старе обичаје.
 Стационирање значајне војне снаге повећавала је војни и по-
литички значај провинције, а порастом унутрашњих немира и ов-
дашње легије су се укључиле у борбу.Тако је намесник Паноније, 
Септимије Север, постао римски цар. Заједно са војском про-
дрли су у ова подручја и источњачки култови. Грађена су све-
тилишта Изиди (Сомбатхељ) и Митри, а ширило се и хришћан-
ство (Печуј).

ПРОПАДАЊЕ Слабљењем централне власти све мање се 
могло супротставити упадима суседних народа, па су погра-

?  Уз помоћ географске карте установи због чега су Римљани заузели Панонију и Дакију. Каква је била улога ових двеју про-
винција у животу царства? Упореди ове две покрајине са становишта могућности опстанка римске културе и романизованог 
становништва.

Карпатски басен у римско доба

? Подсетите се који се рат водио за време вла-
давине Марка Аурелија у Карпатском басену. 
Зашто је царство било у II веку способно да од-
бије нападе варвара?

Борба Римљана и Германа на стубу Марка Ау-
релија 
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нични градови почели пропадати. Порастао је значај градова 
у  унутраш њости провинција, као што је случај Горсијума (данас: 
Тац). Пошто су се провинције распале на више делова, град Со-
пијане (данас: Печуј) постао је седиште једног дела Паноније. 
 Након усељавања Гота и њихове побуне, населила су се број-
на германска племена, али су ускоро бежала даље на запад пред 
следећим народом, који је стигао на ове просторе. Романизовани 
хришћански виши слој или је побегао или се повукао на бочно 
подручје западне територије покрајине, које је прикључено Нори-
куму. Једино на овој територији називи места потичу још из рим-
ског доба (Виндобона = Вијена, односно Беч; Сисција = Сисак).

Појавом Хуна владавина Рима дуга 400 година је окончана. 
Потисје је за време једне генерације постало средиште најмоћ-
нијег царства епохе, али након Атилине смрти његова лабава 
номадска држава се распала, уступивши место новопридо-
шлим народима. Градови су после две до три деценије пропали, 
новонасељени народи нису познавали развијенију градску култу-
ру. Нестао је панонски народ и панонска култура, само ће га ашо-
ви археолога изнети на светло дана.

ДАКИЈА Источни део Карпатског басена Римљани су освојили 
из других разлога него Панонију. То су урадили да би сузбили на-
паде ратоборних дачких племена, односно ради освајања богатих 
рудника метала и соли. Након неуспелих покушаја цар Трајан 
је у два војна похода освојио Дакију. Успео је сломити отпор 
(107. године) и на освојеној територији организовао је провин-
цију. Провинција је обухватала западни и јужни део данашње 
Трансилваније (Ердеља), јужни део Баната и Олтенију.

Учвршћивањем римске власти започела је изградња путне мре-
же. Према унутрашњости царства преко Дунава је водио стал-
ни камени мост. Седиште провинције, ранији центар краља Де-
цебала, постао је Сармизегетуза. Изграђени су војни табори и 

Хришћанство је освојило и територију Паноније. 
У Печују је откривена старохришћанска 

гробница. На фресци је приказан Христов мо-
нограм

На Трајановом стубу приказана је освојена дачка тврђава

? Како је изгледао римски војни логор? Ако же-
лиш, нацртај.
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поред њих градови као Апулум (Alba Iulа, мађ. Ђулафехервар) 
на обали реке Мориш Напока (данас Клуж Напока, мађ: Колож-
вар). Покренута је у Трансилванијским планинама експлоата-
ција метала. Његов центар је био Ампелум (данас: Залатна). У 
рудни ци ма злата је постојао и површински и дубински коп. Ови 
су рудници били у државном власништву. У рудницима су ради-
ли рудари, доведени из разних делова царства.

У германским ратовима у II веку је и Панонија, заједно са Да-
кијом, постала поприште сукоба. Примирје је било кратког века, 
доласком Гота ратови су постали стални. Пошто Дакија није 
могла да одбрани своје залеђе као што је то све до велике сеобе 
народа успевало у Панонији, цар Аурелијан је одлучио да пре-
пусти ту провинцију. Успео је 270. године да одбије Готе, али 
је становнике провинције преселио у Мезију. Дакија је након 
170 година под римском управом поново постала земља варвара. 
Романизовано становништво се одселило, а напуштени градо-
ви су убрзо пропали.

Препоручена литература на мађарском језику: Falus Róbert: A 
Római Birodalom

Римљани су Панонију освојили, у првом реду, ради саобраћајних путева и погодности коју је пружала природна 
граница реке Дунав. Своје златно доба Панонија је доживела после германских ратова у II веку када је на њеној 
територији био стациониран знатан број војних снага.

Први талас сеобе народа и упад Германа опустошили су Панонију, а Хуни су је отцепили од царства. Њено рома-
низовано становништво је побегло или је побијено.

Римљани су Дакију освојили због смиривања ратоборних дачких племена и због њених богатих рудника.
Пошто нису могли одбранити залеђе ове провинције, Римљани су је већ у III веку напустили, становништво је по-

бегло, а напуштени градови и споменици брзо су пропали.

? Припреми реферат о томе какав је био тех-
нич ки ниво рударства у римско доба.

? Са којим германским народима се борио Рим 
у Карпатском басену у II веку?

? Зашто је положај Дакије неповољнији од Па-
ноније са становишта одбране?
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 1. Узми географски атлас и прегледај географски по-
ложај Италије. У којој мери је географски поло-
жај утицао на римску историју? Упореди приро-
дне околности Хеладе и Италије.

 2. Италија се налази на средишњем делу медитерана 
на месту где су се сретале бројне културе. Који на-
роди су утицали на формирање римске културе? У 
којим подручјима су то чинили и у коликој мери? 

 3. После 510. године пре н. е. Рим је постао аристо-
кратска република. Како је изграђена римска држа-
ва? Какво је било њено државно уређење? Како се 
одвијала борба за грађанска права плебејаца? Как-
ви су чиниоци утицали на ту борбу?

 4. До средине III века пре н. е. Рим је постао господар 
Италије, а до краја II века пре н. е. постао је гос-
подар западног Медитерана. Наведи унутрашње и 
спољне факторе у том току освајања.

 5. Рим је од града-државе постао огромно царство. 
То је захтевало низ реформи. Наброј друштвене, 
војне и економске проблеме државе у II веку пре н. 
е. Упореди реформске покушаје браће Грах и Ма-
ријеве реформе, узимајући у обзир и њихове по-
следице.

 6. Република није била способна за управљање цар-
ством, за наставак освајачких ратова и за одржа-
вање унутрашњег реда. У којој мери доказује ту 
тврдњу Сулин покушај спашавања републике? Оп-
иши укратко положај робова у II–I веку пре н. е.

 7. До I века пре н. е. настала је самовлада и њен први 
облик био је принципат. Опиши Цезарову борбу за 
власт и анализирај његове реформе. Шта је про-
узроковало његов пад? По чему је сличан, а по 
чему се разликује Августов принципат од Цеза-
рове владавине?

 8. Рим се у I веку развио у велики милионски град. У 
каквим околностима су живели богатији, а у как-

Рим у старом веку (753 године пре н. е. – 476. године)

(Сумирање градива – питања и задаци)

вим сиромашни? Како је регулисано слободно вре-
ме и расположење градске масе? Како је то утица-
ло на политички живот?

 9. Прва два века царства била су златно доба Рима. 
Који систем владавине је присутан у то доба? Ана-
лизирај улогу царских „династија“. Анализирај 
настале промене у економији и друштву, освајач-
ке походе и положај провинција до краја II века.

 10. Римска религија уз старе латинске корене развија-
ла се под утицајем Етрураца и Грка. Где су видљи-
ви ти утицаји у религиозном животу Римљана? По-
вуци паралелу између грчких и римских богова. 
Осим делокруга појединих богова шта је заједнич-
ко за ове две религије?

 11. Исус Христос је оснивач хришћанске вере, његово 
учење се почело ширити из Палестине. Прати раз-
вој хришћанства од мале заједнице апостола Петра 
до званичне државне вере царства. Како се форми-
рала и изградила ранохришћанска црква?

 12. У III веку је због економске кризе унутрашњих и 
спољних ратова уздрмано царство. Шта је био из-
лаз из кризе? Расправи у којој мери је нови поре-
дак успео спречити ширење кризе.

 13. Стварањем домината привремено је учвршћено 
царство. Која је цена плаћена за то? На који начин 
је државна власт покушала зауставити распад цар-
ства? Да ли је успела да постигне резултате?

 14. Од друге половине IV века кренула је велика се-
оба народа. Шта је подстакло велику сеобу? Како 
је Источно римско царство успело да се одбрани 
и шта се десило са Западним римским царством?

 15. На територији Карпатског басена формирале су се 
две римске провинције. Каква им је била улога у 
економском животу и војној одбрани царства? Шта 
се десило са романизованим становништвом и кул-
туром у мутним временима велике сеобе народа?



160

Препород Европе

Разарања која су се десила за време сеобе народа у за-
падној Европи претили су да потпуно униште античку 
цивилизацију. Изгледало је да се неће наставити дивна 
култура старог века, нестали су градови, једва је било 
људи који су знали читати и писати, путеви су пропа-
дали, а трговина које се гасила није снабдевала при-
вреду. Путовања нису била безбедна.
 Ипак, у овом раздобљу препуном опасности, ство-
рене су основе европске цивилизације које се могу 
пратити све до данас. У овом периоду немира форми-
ране су друштвене, економске, државне и црквене ор-
ганизације и форме које су одредиле касније правце 
нашег континента. 
 У мутном добу раног средњег века издигло се свеш-
тенство и формирала се самостална католичка црква 
која је имала истакнуту улогу у ширењу античке кул-
туре, стварању нових држава и процвату привреде.
 Настајала су и распадала се краљевства и током 
унутрашњих борби и спољних ратова формиран је је-
дан потпуно другачији тип државе од оних које смо до 
сада упознали: феудална држава и феудално друштво 
које се може карактерисати другачијим односима него 
раније. Настао је нови водећи слој, међу чијим члано-
вима су владали нови, компликовани друштвени одно-
си. Тада су се обликовали односи властелина и кмета 
који су се одржали све до краја средњег века – стал-
но се мењајући, наравно, – са својим компликованим 
правним, економским и личним везама. 
 У овом периоду је после дужег времена назадовања 
покренут развој пољопривреде применом нових сред-
става и метода: овај развој је омогућио каснији про-
цват средњег века.
 У раном средњем веку настала је, мање-више, чврс-
та државна структура која служи као историјска осно-
ва целом средњем веку. У Европи се тада формирају 
регије: западна Европа која предводи европски раз-
вој; средња Европа која стално тежи да достигне за-
падноевропски ниво и која је за прву везана религијом 
и сличним друштвеним поретком и која је у сталном 
раскораку; источна Европа која има посебан развој са 
различитим црквеним, друштвеним и привредним ка-
рактеристикама.
 У периоду од V–X века даље траје процват Визан-
тијског царства. Источно царство је сачувало своје 

Папа свети Гргур Велики, човек који је подигао углед Римока-
толичке цркве

многољудне, велике градове, развијену културу и др-
жавну управу и оно ће дати велики допринос европ-
ској цивилизацији. Поред Франачког царства које је на 
западу зауставило арапски продор, Византија је заус-
тавила муслимане из правца истока.
 Док је западна Европа тонула, а потом се обновље-
на уздигла, на Истоку је настала борбена религија која 
доноси ширење арапских држава. Због тога су јужне и 
југоисточне територије бившег Римског царства кре-
нуле различитим развојним правцима.

IV Рани средњи век
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34. Нове краљевине на рушевинама За-
падног римског царства

ГОТИ Одоакарева власт у Италији није била дугог века. Источни 
Готи који су са подручја Паноније нападали територије Источ-
ног царства, усмерени од стране Византије, под вођством краља 
Теодорика (474–526) упали су у Италију (488–489). У складу са 
ранијим обичајима Остроготи су заузели само трећину земље, 
а остатак је остао у поседу ранијих власника. 

Њихово седиште било је у Равени где је Теодорик имао рас-
кошни двор и окружио се најбољим римским стручњацима.
Готска војска није допуштала страним трупама да продру у Ита-
лију, па су раније стечене ране у релативно мирном периоду по-
челе се зацељивати. Обнављани су водоводи, купатила, храмови, 
а у Равени су грађене нове зграде.
 Ново остроготско краљевство ипак није било дуготрај-
но. Заједнички живот Римљана и Гота онемогућавале су број-
не препреке. Озбиљан проблем је био што су Готи још док су 
живели северно од Црног мора, примили аријанску варијан-
ту хришћанства. Тако су они у Италији сматрани јеретицима и 
створили су засебну цркву. Остале хришћане нису дирали, али се 
нису могли ослањати на јаку италијанску цркву. С друге стра-
не, римски водећи слој био је погођен губитком дела своје земље 
и власти, па су се ослањајући се на ојачано Источно римско цар-
ство, након смрти Теодорика побунили против Гота (526. годи-
не) Иако је готска држава уништена (533. године), уместо мира 
уследили су нови ратови и нова разарања.

� Поново је наступило доба ратова и уништавања. Мир је био кратког 
века. Једва да се успоставила царска власт, када је напад германских Лан-
гобарда све уништио (568. године). Победници су увели суровију власт од 
готске. Новонастала држава се мање обазирала на римску традицију. 
 Слична судбина чекала је и Западне Готе који су у Галији (418. године) 
основали државу са престоницом у Тулузу. Одавде их је напад Франака по-
тиснуо јужније (507. године). Државу коју су створили у Хиспанији уништи-
ли су Арапи (711. године).

„Теодорик је у великој мери бринуо о праведности 
и чврсто је штитио законе. Одбранио је своју др-
жаву од упада варвара из суседства. Стигао је до 
највишег могућег степена мудрости и храбрости. 
Није дозволио себи да начини било какву неправ-
ду према својим потчињенима, али ни другима 
није то допустио. […] Тако је Теодосије само по 
имену био тиранин, заправо, био је прави цар 
ни за длаку мањи од било кога ко је у том дос-
тојанству стекао славу. Мада изгледа противреч-
но људској природи, подједнако су га волели и 
Готи и Римљани.“
Прокопије: Готски рат

? Какво мишљење има аутор о Теодорику? На 
основу којих чињеница је формирао своје 
мишљење?

? Због чега није могло бити дуговечно визан-
тијско освајање у Италији, Шпанији и у северној 
Африци? Зашто су Арапи преко Шпаније стигли 
у Европу?

Германске краљевине у раном средњем веку

? Каква се легенда везује за пукотине на купо-
ли?

Надгробни споменик краља Теодорика Великог 
у Равени. Остроготски владар био је велики по-
штовалац античке културе. Исклесан је из једне 
стене, пречника 11 m, тежине око 30 t. Стубови 

спрата су уништени.
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ФРАНЦИ Германска франачка племена су на почетку V века 
у великим групама прелазила преко Рајне и освојала северне 
пределе Галије. Пагански Франци су на освојеним територијама 
чинили знатно већи део становништва него Готи на југу. 
 Освајајачи су живели у племенском савезу у распаду у коме 
су се војни заповедници већ истакли, али су већину народа још 
увек чинили слободни Франци који су поред обрађивања земље 
и гајења стоке и ратовали. Приликом освајања долазили су у до-
дир и упознавали се са развијенијим римским односима, а ратни 
плен је доводио до разлика у друштвеним односима. Оба ова чи-
ниоца су водила у правцу настанка државе. 
 Један од способних франачких племенских вођа Хлодовех је 
(482 – 511) у тешкој и крвавој борби победио супарнике и при-
својио њихове поседе. Искористивши повећану снагу проширио 
је своју власт на суседна германска племена и на територије које 
су још биле у рукама Римљана, створивши тако државу која се 
простирала од Лоаре до Рајне.

� После тога је Хлодовех победио и западне Готе и потиснуо их из Галије 
(507). Држава коју је изградио показала се дуговечном. Томе је допринео 
и велики број Франака. Пошто се пропадање насељених слободних Фра-
нака веома споро одвијало, краљу су слободни Франци још дуго служили 
као ударна војна снага.

 На рад око организовања државе Хлодовеха увелико је утица-
ла чињеница што су Франци били пагани, за разлику од аријан-
ских Гота, па се тако Хлодовех заједно са својим народом могао 
прикључити римској цркви. Тиме је осигурао подршку цркве 
која је истовремено значила подршку једне јаке организације и 
писмених људи и истицала божанско порекло Хлодовехове вла-
сти. 
 У време Меровинга Хлодовехови наследници су очували оп-
станак франачке државе, иако су је унутрашње борбе за пре-
сто ослабиле. Краљевим поданицима су поделили Хлодовехови 
имања, те је краљевска власт изгубила привредне основе. И то 
у таквој мери, да су последњи краљеви из династије Меровинга 
били приморани да путују сељачким колима. Франачка држава 
се распала на делове који су међусобно били у лабавој вези 
(важнији делови били су: Аустрасија, Неустрасија, Бургундија).

КАРОЛИНЗИ Паралелно са слабљењем краљевске власти рас-
тао је утицај дворских великодостојника (мајордома). Поти-
цали су из најугледнијих земљопоседничких породица и они су 
управљали државним пословима и војском. Краљеви су постепе-
но постали марионете у њиховим рукама.
 Уједињење и јачање франачке државе везује се за Каролин-
ге, мајордоме из Аустрасије. Мајордом Карло Мартел (Чекић) 
(714–741) учврстио је централну власт углавном одузетим 
црквеним земљама које је поклањао својим присталицама.
 Било је потребно да се организују, јер су Арапи, који су заузели 
Хиспанију, прешли преко Пиринеја и Галији је запретила опасност. 
Победом поред Поатјеа (732) Карло Мартел је уз помоћ коњице 
зауставио арапско напредовање, спасивши тиме хришћанску (за-
падну) Европу од исламског освајања. Његов син Пипин Мали је 
уз помоћ римског папе 751. године присвојио краљевску кру-
ну. (Последњег владара Меровинга су ошишали и затворили у ма-
настир.) Тиме је почело ново доба франачке државе.

„У ово доба Хлодовихова војска је опљачкала 
мноштво цркава, пошто је још увек и сам био роб 
паганских заблуда. Из једне цркве непријатељ је 
однео ванредно велик и дивни пехар заједно са 
другим предметима за служење у цркви. Бискуп 
ове цркве је послао краљу посланика и замолио 
га ако већ друго не може добити назад од све-
тог посуђа нека црква барем добије назад онај 
пехар. […] Након тога када су стигли у Соасон и 
сав плен изручили на гомилу, краљ рече: »Мо-
лим вас, витешки ратници, немојте ме одбити и 
осим мог дела барем овај суд препустите мени.« 
Својим речима циљао је на онај пехар. […] један 
лакомислени, завидни и плаховит човек уз глас-
ни повик подигао је високо своју ратну секиру за-
секао је у пехар рекавши: » ово богме нећеш до-
бити, само оно што праведним путем изгласамо.« 
На то су сви занемели, а краљ је са стрпљењем 
угушио у себи љутњу. Узео је пехар вратио га 
црквеном изасланику, али у дубини душе није за-
боравио увреду.
 После годину дана наредио је да се цела 
војска построји у пуној опреми на мартовском 
пољу и [на пролећној војној смотри] и покаже 
светлуцање свог оружја. Пошто је обишао све 
редове и стигао до разбијача пехара, овако га 
је ословио: »Нико није занемарио своје оружје 
као ти. Није ти исправна ратна секира, твој мач 
и секира нису низашта.« Тада му је истргао рат-
ну секиру из руку и бацио на земљу. Када се вој-
ник мало нагнуо да би подигао оружје краљ је 
замахнуо високо својом ратном секиром и рас-
половио му главу.« Исто си ово урадио ти у Со-
асону са оним пехаром.« рекао је.“
Из хронике ГргураТурског

? У чему се разликовала церемонија од данаш-
њег крштења?

Хлодовихово крштење. „Обожавај оно што си до 
сада спаљивао и спали све што си до сада обо-

жавао.“ Рекао је бискуп који је обављао
 церемонију крштења

? Анализирај на основу извора однос краља и 
франачких војника.
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КАРЛО ВЕЛИКИ ОСВАЈАЧ (768–814) Син Пипина Малог 
Карло Велики искористио је франачку снагу за освајања. У 
првој половини своје владавине покренуо је десетак војних по-
хода помоћу којих је проширио своју власт на велики део запад-
не Европе.

� Његов главни циљ био је освајање германских, саских и баварских на-
рода који су живели источно од Рајне. Најжешћи отпор пружили су Саси
који су још живели у племенским оквирима на подручју између Рајне и Лабе. 
(Борбе су се протегле од 772. до 804. године) Велику помоћ Карлу пружила 
је својим мисионарским радом католичка црква због чега су саски устаници 
често нападали и манастире.
 Много брже и лакше текло је освајање Бавараца (778) који су живели 
на Подунављу. Помажући папу, Карло Велики је успео је да уништи држа-
ву Лангобарда (773 – 774). (Њихов назив до данас чува име Ломбардија). 
Ратујући против арапских освајача прешао је преко Пиринеја и освојио 
северни део полуострва (778 – 795). Током више војних похода победио
је Аваре који су настањивали Карпатски басен, тако се њихова држава 
распала. Западни део њихове територије, територију некадашње Пано-
није прикључио је својој држави (око 807) па је величина његове државе ско-
ро достигла величину територије некадашњег Западног римског царства.

 Његова моћ се мерила са моћи Византије. Да се поново 
успоставило политичко јединство западне територије Европе 
показује и то да је папа 800. године у Риму крунисао за цара 
Карла Великог, што је касније и Византија признала. Идеја 
Римске империје још није угашена.

ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ ФРАНАЧКОГ ЦАРСТВА После 800. 
године су првенствено због друштвених прилика престала ос-
вајања. Слободни борци су пали у зависан положај велепоседни-
ка, па је тако ослабила Карлова војна моћ. Најважнији проблем 
није значило заузимање нових територија, већ уједињавање и уп-
рављање постојећим. На нивоу натуралне привреде то није 
био мали задатак. Владар је у почетку са својим двором стално 
обилазио своје царство, трошећи залихе краљевских поседа, де-
лио правду, а пред поданицима показивао своју власт.  
 У другој половини своје владавине од својих бројних палата 

? Потражи својства новог начина писања.

Читко каролиншко минускулно писмо

„Био је мишићав човек, високог раста али не ста-
сит: висина му је била, тако се говорило, седам 
пута толика као дужина његових ногу. Глава му 
је била округла, очи велике, живахног погледа, 
нос нешто већи од осредњег, коса лепо оседе-
ла, из израза лица зрачила му је веселост и от-
вореност. Ово је допринело томе да је изгледао 
прилично достојанствено, било да је стајао или 
седео. Мада му је врат био дебео и кратак, а сто-
мак помало избачен напред, али сразмерност ос-
талих делова тела је све то прекрила. Ходао је 
одлучним кораком, целокупно држање тела му 
је било мушко; глас му је био чист и звонак, али 
није био у складу са лепотом његовог тела. Ужи-
вао је у добром здрављу, ако не рачунамо да је 
четири године пре смрти често патио од грозни-
це, а на крају је храмао на једну ногу. Али и тада 
је поступао пре по сопственом нахођењу, него 
према саветима лекара. Лекаре, иначе, скоро да 
је мрзео, пошто су желели да га наговоре да се 
одрекне омиљених печених јела, и да се сприја-
тељи са куваним јелима. Стално је вежбао ја-
хање и лов, али можемо рећи да је то нацио-
нално својство, па једва да има још један народ 
на земљи који у овим вештинама може преузети 
такмичење са Францима. Уживао је у пари леко-
витих бања и често је вежбао тело пливањем. У 
томе је постао тако вешт да су га са правом сма-
трали најбољим.“
Из Ајнхардове хронике о животу Карла Вели-
ког

? Какве особине је сматрао достојним помена 
Ајнхард кад је описивао Карла Великог?

Црква Корвеј самостан у Немачкој, истакнуто 
стваралачко дело каролиншког доба

? Који се грађевински стил може препознати на 
цркви?
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Карло је издвојио Ахен који је изградио за престоницу царства.
За обављање административних послова, као што је издавање ди-
плома, створио је канцеларију. За тај посао су му били потреб-
ни писмени људи, помагао је развој културе, сакупљао је на свом 
двору истакнуте људе свога доба. Међу научницима истицао се 
Алкуин који је играо значајну улогу у обликовању новог каро-
линшког минускулног писма које се брзо и лако могло читати. 

Огромним царством није било могуће управљати из једног цен-
тра, Ахена, па је Карло поделио своју државу на грофовије.
На челу ових покрајина налазио се гроф (у унутрашњости др-
жаве) који је управљао у име краља повереним делом државе, а 
за своју службу добијао је трећину прихода. Осим положене за-
клетве краљеви изасланици су контролисали одржавање уредби. 
Још за живота Карла централна власт је већ почела слабити, 
да би се тај процес наставио за време његових наследника. У 
тадашњим условима није постојало друго решење. Администра-
тивна подела Карлове државе примењивана је и у касније ство-
реним средњовековним државама.

� Карло Велики је на посебно угроженим територијама успоставио марк- 
грофовије. Задатак маркгрофова била је војна одбрана царства за који су 
користили сав краљевски приход тих територија. Овакве маркгрофовије 
су настале против Арапа у Хиспаније и у Панонији, освојеној од Авара. Кар-
ло Велики је својим синовима оставио јаку и уређену државу.

Препоручена литература на мађарском језику: Papp Imre: Nagy 
Károly és kora

Покушаји Гота да створе државу завршили су неуспехом. Разлог томе је њихова малобројност и аријанска вера.
Франци су, захваљујући многобројности и помоћи цркве, основали трајну, стабилну државу.
Карло Велики се у својим ратним походима ослањао на велику масу слободних сељака. Државом, која је функцио-

нисала на бази самоодржавања, управљао је помоћу грофовија.
Грофови су руковали краљевским приходима. Његов државни систем је служио као пример другим средњовековним 

народима. 

35. Настанак папске институције – новији 
талас сеобе народа

ЗАПАДНО И ИСТОЧНО ХРИШЋАНСТВО Након што је 
у Римском царству хришћанство постало државна религија, 
црква је била подређена цару. Због тога црквена хијерархија 
није имала једног поглавара, формирано је више центара чији 
су руководиоци управљали верским животом. Овакви угледни 
црквени поглавари су у касном царству били на истоку алексан-
дријски, константинапољски, антиохијски и јерусалимски, на за-
паду римски епископ/бискупи, које су, ради разликовања, нази-
вали патријарсима.

Тзв. Круна Карла Великога

? Упореди организованост франачке и римске 
управе.

„ 16.18. А и ја теби кажем: ти си Петар, и на ово-
ме камену сазидаћу цркву своју, и врата паклена 
неће је надвладати.
 „16.19. И даћу ти кључеве од царства небеско-
га: и што свежеш на земљи биће свезано на не-
бесима; и што раздријешиш на земљи биће раз-
дријешено на небесима.
Јеванђеље по Мареју, (16.) Овим библијским од-
ломком су доказивали своју власт намесници Ис-
уса Христа на земљи тј. римокатолички пог-
лавари

? Упореди организацију Источне и Западне 
цркве и њен однос према световној власти.
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После поделе царства на истоку је остала непромењена ситу-
ација, надлежност царева у Константинопољу одредила је њихов 
положај изнад цркве. На западу је, међутим, распадом царства 
престао утицај световне власти над црквом, па су временом 
римски бискупи постали независни и од источних царева.
 Услед овог удаљавања појавиле су се разлике међу хришћа-
нима источног и западног дела империје. Језик западне црк-
ве остао је латински, а на хеленизованом истоку језик цркве 
постаје грчки. Временом су се и црквени обреди два подручја 
разликовали.
 Положај Рима је знатно ојачао када су у VII веку три важна 
седишта Александрију, Јерусалим и Антиохију освојили Ара-
пи. Захваљујући успешној мисионарској делатности Рима у пе-
риоду од V–X века, латинско хришћанство се проширило на 
подручја Германа, после међу Данцима, Чесима, Пољацима 
и Мађарима.
 Западно хришћанства се ширило, захваљујући раду папе (папа, 
отац) Гргура Великог светог (590–604). Назив папа раније су но-
сили сви патријарси, међутим, временом је то постао назив уг-
ледног римских бискупа. Гргур је уредио црквена имања, ола-
бавио је везе са Константинопољем и подржавао мисионарски 
рад фратара међу паганима.

МОНАСИ Монаси су у почетку живели као усамљени пустиња-
ци. Касније су на истоку, прво у Египту, настале монашке зајед-

„Славни царе, постоје две такве институције 
које у првом реду управљају овим светом: јед-
на је свето свештенство највишег ранга, а дру-
га је краљевска власт. Тешкоће које свештени-
ци носе су утолико теже, што пред Божјим судом 
требају одговарати и за цареве који владају над 
људима.“
Писмо папе Геласија I византијском цару Ана-
стазију I (прелаз из V u VI век)

? Какве су политичке последице имале идеје 
папе?

„Опат је наоружан духовним оружјем и подржава 
га војска монаха, која је помазана милошћу не-
беске росе. У име Христове моћи заједно се боре 
– мачем духа – против лукавства ђавола на оном 
свету. Краља и свештенике државе бране од на-
пада невидљивог непријатеља.“
Одломак из оснивачког писма краља Едгара, 
које је издао винчестерском Минстеру (крај X 
века) 

? Ко се налази на челу заједнице монаха? Как-
ве задатке имају монаси?

Религије у раној средњовековној Европи

? Због којих разлога је западно хришћанство јаче продирало од источног хришћанства? Са којих територија је потиснуто 
хришћанство? 
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нице. Веома строги унутрашњи прописи регулисали су њихов 
живот, бавили су се, углавном, проучавањем апстрактних пи-
тања вере.

На западу се раширила практичнија форма монаштва. Циљ 
монашког живота је Богу достојан живот, а сматрали су да је он 
остварљив живљењем у заједницама – самостанима према 
одређеним прописима (монаси су давали заклетву за невиност, 
послушност и сиромаштво), осим верског живота обрађивали 
су земљу, преписивали књиге, па су тако сачували тековине 
античке културе и латинску писменост. У раном средњем веку 
имали су значајан удео у мисионарском раду и делом су они 
заслужни што се средња Европа прикључила латинском хришћан-
ству. 
 Од монашких редова ред који је основао св. Бенедикт из Нур-
сије (480–543) први је прихватио врховну власт папе. Њихов 
први манастир Монте Касино подигнут је у Италији (око 529), а 
током раног средњег века бенедиктанци основали су своје ма-
настире у целом западном хришћанском свету.

� Значајну улогу у спашавању културних тековина старог века и у ширењу 
хришћанства на западноевропским просторима имали су Ирци. Келтско ста-
новништво, које није било под влашћу Римског царства, је управо за време 
велике сеобе народа прихватило хришћанство, захваљујући раду Патрика 
светог (385–461). Ту далеку област у почетку није контролисао Рим, зато 
цркву нису основали по принципу бискупија. Ирско хришћанство се засни-
вало на манастирском систему, њихови монаси су својим преписивачким 
радом спасли бројне рукописе, а мисионарским радом припремили су тло 
за прихватање хришћанства у Британији и на германским територијама кон-
тинента. Њихов пример је утицао на развој бенедиктинског реда.

СТВАРАЊЕ ПАПСКЕ ДРЖАВЕ Рим, седиште папе опстао 
је и након распада готске државе, упркос многих разарања. 
Напади нових германских освајача Лангобарда угрожавали 
су Вечни град и кочили учвршћење папске власти. Папа се 
за помоћ обратио Францима који су за време Пипина Малог 
примили западно хришћанство. Син Карла Мартела је и био 
спреман помоћи ако му се у замену потврди недавно добијена 
краљевска власт (751). Франци су, прешавши преко Алпа, 
потиснули Лангобарде (754). Нови каролиншки краљ је 
значајни део територија које је освојио од Лангобарда – области 
Рима и Равене – поклонио папама (756). На овој територији су 
црквени поглавари могли владати као световни владари. Тако је 
настала папска држава, што је значајно повећало углед Рима.

РАСКОЛ ЦРКВИ Јачање положаја папе даље је заоштрило од-
носе са Костантинопољем, што је 1054. године довело да раско-
ла хришћанске цркве. (Ово се догодило тако, што је папа Лав IX 
изопштио цариградског патријарха Михајла Керуларија након што 
се овај сукобио са папским легатом, кардиналом Хумбертом.) 

� Две хришћанске цркве осим разлике у језицима одвајали су различити 
обреди и неке теолошке тезе. Другачије су на Западу и Истоку објашња-
вали везу између Светог Духа и Сина, за причешћивање су овде користи-
ли хлеб без квасца, а тамо са квасцем. Током времена разлике су се све 
више повећавале. 

РАСПАД ФРАНАЧКОГ ЦАРСТВА Франачка држава је 
након смрти Карла Великог знатно ослабила. Његов син 

Бронзани поклопац Ирског кодекса. Ирци су има-
ли значајну улогу у ширењу хришћанства у за-

падној Европи

? Какви су догађаји потстакли ирске монахе да 
учествују у мисионарском раду? Помоћ за одго-
вор пружа карта.

Први манастир су основали испосници који су 
живели на пустој Синајској гори. Тај манастир је 
постало најважније светилиште култа свете Ка-

тарине Александријске 
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Лудвиг Побожни (814–840) није више могао тако чврстом руком 
управљати државом коју су силе раздора ионако разапињале. 
Лудвигови синови су се међусобно борили за превласт и 843. су у 
Вердену (Верденски уговор) поделили царство. Карло II Ћелави 
(843–877) добио је западне делове, данашњу Француску, Лудвиг I 
Немачки (843–876) област источно од Рајне, данашњу Немачку, 
док је Лотару I (843–855) припала царска титула  Италије, 
Бургундије и Лотарингије која по њему добија име. Међутим,  
огромно царство Карла Великог није се распало само на три дела. 
Ни ти делови нису остали јединствени, већ су се претворили 
у све лабавији савез грофовија и покрајина. 
 У оваквој ситуацији западно хришћанство погодило је низ упа-
да: напади Нормана, Арапа и Мађара. Поред ових пљачкашких 
упада европски народи као да су привремено заборавили на од-
брану. У то доба често малобројне чете су опљачкале и поклале 
читаве градове.

НАПАДИ НОРМАНА, АРАПА И МАЂАРА Северна Европа до 
VIII века није играла значајну улогу у историји, мада је већина 
народа током сеобе дошла са ових територија (Готи, Лангобарди, 
Англи). До 800-их година територије на којима су живели преци 
германских народа (данашњих Данаца, Норвежана, Швеђана и 
Енглеза) постале су пренасељене. Дотадашње трговачке посло-
ве заменила је пљачка. 

? Зашто након смрти Карла Великог није сачувано јединство Франачког 
царства? Које чињенице су утицале на формирање граница наследних др-
жава?

Подела Франачког царства

„Нас гледају очи целог Запада. Иако ми тога нис-
мо вредни. Гледају и нас и светог Петра, погла-
вар апостолска чију слику желиш да смрвиш, али 
кога сва краљевства Запада поштују као да је 
сам Бог на земљи.“
Писмо папе Гргура II византијском цару (VIII 
век)

? Зашто је смео римски папа да се супротста-
ви цару? Да ли је изјава да иза њега стоји цео За-
пад стварна или само пука жеља? Интерес кога 
владара се крије у позадини папског наступа?

? Погледај које делатности се награђују данас 
Карловом наградом, која чува успомену на Кар-
ла Великог. Ко је од Мађара добио ово при-
знање?

? Погледај поново у уџбенику слике грчких и 
римских бродова. У којој мери личе на викиншке 
бродове а у чему се разликују? (Обрати пажњу и 
на управљање брода.)

Приказ викиншких бродова на бајонском тепиху. 
Нормани (људи са севера) су са овим једрили-
цама обишли свет, од северне Америке до Ви-

зантије
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 Добро наоружани, снажни борци су својим брзим бродовима 
пљачкали читава обална подручја Северног мора, а узводно 
пловећи рекама опустошили су и копно (нпр. Париз). Од Норма-
на (Северњаци), другим именом Викинга, није била сигурна ни 
Британија, па чак ни Хиспанија. У источној Европи, где су 
их називали Варезима, дуж река пљачкали су словенске земље. 
Као оружана пратња словенских племенских старешина имали 
су значајну улогу у формирању првих словенских држава.

� У почетку је циљ био пљачка, а после су у Британију и на Изланд кре-
нули насељеници, а одатле још даље, према Гренланду. О њиховој ис-
трајности говори и чињеница да је око 1000. године Лејф Ериксон, пло-
већи са посадом од Гренланда, стигао до Америке. Те створене војне 
базе нису биле дуговечне. Настанком хладније климе ова путовања су 
пала у заборав.
 На Исланду су се очували на пергаменту исписани јуначки подвизи 
(саге). На ове удаљене далеке крајеве су латинска слова још допрла, али 
познавање латинског језика није, зато су саге писане на германском јези-
ку, али латинским писмом.

 Распадом Франачког царства учестали су и арапски напа-
ди. Арапи су заузели Сицилију, јужну Италију као и јужни део 
некадашње Галије, област Провансе. Одавде су кретали на своје 
морске и копнене пиратске упаде који су у првом реду угрожава-
ли јужну Италију.

Викиншки, арапски и мађарски освајачки походи у Европи

? Шта је одредило правац напада та три народа? На коју делатност су највише личили ови ратни походи? Који су чиниоци 
омогућили успешност њихових напада? По чему су се разликовали арапски упади у IX веку од арапских подухвата у VII 
веку?

„Нормани су (885. године) поново почели раза-
рања, убијања, жарећи и палећи одводили су у 
ропство хришћане. Цркве су разорили без тога 
да су наишли на било какав отпор. Франци су се 
спремали да се поново супротставе, али не у от-
вореној борби, већ су подигли утврђења на ре-
кама како би спречили непријатеља да плови по 
реци. Град Париз је утврдио бискуп Гозлен. Охо-
ли Нормани су стигли до Париза и напали једа-
ну кулу; пошто ова још није била потпуно ојача-
на, надали су се да ће је брзо освојити. Међутим, 
хришћани су мушки бранили кулу, па се борба 
одужила од јутра до вечери; на крају је мрак пре-
кинуо борбу и Нормани су се вратили на своје 
бродове. Бискуп Гозлен и гроф Одо радили су са 
својим људима целе ноћи да би кулу још више 
ојачали за даљу борбу. Сутрадан су се Нормани 
вратили и покушали освојити кулу на јуриш, па је 
борба поново трајала цео дан до мрака .“
Анали св. Васта

? Шта је омогућило нормански успех, а шта их 
је зауставило?
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 Мађари су одмах након освајања своје нове домовине 
(895–900) започели пљачкашке походе. Лака коњица је напа-
дала и пљачкала унутрашњост копна, у првом реду Италију, Не-
мачку и Француску, али нису биле поштеђене ни балканске тери-
торије.

ОДГОВОР ЗАПАДА Када је лоза Каролинга изумрла (911), Ис-
точна франачка држава се налазила на рубу пропасти. Тада је 
на престо ступила нова снажна саксонска династија. Хајнрих 
I Птичар (919–939) успео је да заустави Мађаре код Магдебурга 
(933), а његов син Отон I (Велики) (936–973) успео је да им на-
несе одлучујући ударац код Аугсбурга (955).

Отон I покорио је Словене који су живели на подручју 
река Лаба и Одре. Упоредо са освајањем дошло је и до ширења 
хришћанства. По угледу на франачку традицију и идејом „ује-
дињења света“ Римско царство се поново рађало, Отон је свом 
царству прикључио северну Италију. Године 962. у Риму, Отон I 
(Велики) крунисао се за цара. Ударио је темеље Светог римског 
царства немачког народа које је за дуго време постало једна од 
најмоћнијих сила у Европи. 

� У години његове смрти у Кведлинбургу на државном сабору изасла-
ници нових источних држава поклонили су се Отону I Великом. Овде је
склопљен споразум и са Мађарима, некадашњим великим противници-
ма. Његови наследници морали су се суочити са проблемима у север-
ној Италији, а тиме су источни суседи искористили прилику за стварање 
својих самосталних држава.

� БРИТАНИЈА Некадашњу провинцију су након одласка Римљана поно-
во заузели Келти. Легенде о краљу Артуру и витезовима Округлог стола 
сачувале су успомене на ова мутна времена. Период владавине келтских 
Британаца није дуго трајао, пошто су у VI веку германски Англи и Саси 
упали и потиснули Келте на рубна подручја острва (Велс, Шкотска). Део 
Британаца се преселило на континент (Бретања).

Створене су енглеске и саске краљевине које су међусобно непреста-
но ратовале. Међутим, Данска и Норманска разарања су их ујединила, па 
су под вођством једног од својих краљева Алфреда Великог (871–899) по-
тиснули нападаче. У следећем миленијуму Енглеску нису заобишли нор-
мански напади.

Препоручена литература на мађарском језику: Gergely Jenő: A 
pápaság története, R. W. Southern: A nyugati társadalom és az egyház 
a középkorban, Philip Dixon: Britek, frankok, vikingek, Engel Pál: 
Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. (Magyarok Európában 
sorozat I.)

После распада световне власти римски бискупи су се осамосталили и постали вође западног хришћанства. 
Папе су се одвојиле од световне власти, после чега је на западу створен други центар моћи који им је обезбедио 

самосталан развој. 
 У IX–X веку у новом таласу сеоба народа у Европу су продрли Нормани, Арапи и Мађари.
Да би се одбранили од спољних напада дошло је до унутрашњег уједињења немачких земаља. Из ове борбе је ство-

рена најјача сила раног средњег века: Свето римско царство немачког народа (Римско-немачко царство).

? Како је реаговало Римско царство, а како гер-
манска краљевства на нападе споља?
Упореди њихове реакције.

Легендарни краљ Артур и његове присталице у 
Камелоту око чувеног округлог стола. Храбри и 
неустрашиви витезови тражили су пехар св. Гра-
ла из којег је, према традицији, пио Исус на Тајној 
вечери, односно којим је св. Јосип Ариматејски 

прихватио Исусову крв

? Шта је давало мађарским ратницима сигур-
ност да могу и тако одапињати стреле? У којој 
мери је ова новина променила начин борбе за-
падњака?

Мађарски витез у Аквилеји који окренут одапиње 
стрелу
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36. Криза и успон на Западу

ВЕЛИКО НАЗАДОВАЊЕ Већ у последњем веку постојања 
Римског царства могао се запазити пад робне производње и су-
жавање тржишта. Главни разлог за то било је ширење система 
колона који је заменио рад робова. Размењивали су мању коли-
чину намирница и остале робе. Створени су велики поседи који 
су се сами снабдевали. Улога града је опала. Ово назадовање у 
периоду распада царства отежали су разни удари: куга, варвар-
ски упади који су скоро у потпуности уништили градове. Запад 
се распао на скуп великих поседа који су се сами снабдева-
ли. Њих називамо властелинствима која су поред привред-
не функције имали улогу управљања и суђења. Локална тр-
говина је замрла, опстала је само трговина луксузном робом из 
далеких земаља.

� У односу на процват у старом веку слика западне Европе била је за-
пањујућа. Глад је била свакодневна појава и отежана заразним болестима 
житарица и појачавана унутрашњим сукобима. Међутим, у новонасталом 
свету, као што ће се видети, изнедриле су се значајне снаге које су од IX 
века покренуле развој привреде и зауставиле назадовање. 

ПОЧЕТАК УСПОНА – НОВА СРЕДСТВА, НОВИ МЕТО-
ДИ Док је у јужном делу Европе и даље остала стара техни-
ка орања којем је обрађиван само тањи, горњи слој земље, због 
чега се земљиште брзо исцрпело, дотле су на северу у франач-
ким земљама настала нова средства и нове методе обрађивања 
земљишта.

У почетку су обрађивали земљу добијену крчењем шума, све док 
се земља не исцрпи (у периоду око 10–30 година), па су онда пре-
лазили на друге парцеле. Овај систем мењања земљишта давао је 
мале приносе, па је зато снабдевао храном само мањи број људи. 
 После пљачкашких ратова, које су пратиле сеобе народа, живот 
се нормализовао, дошло је до брзог пораста становништва. Пораст 
становништва и жеља за бољим животним условима присилили 
су земљораднике на примену старих анричких метода и почели 
су преузимати новине од номада. Покретачи нових метода про-
изводње и нових оруђа у западној Европи били су манастири.

Прва станица развоја било је ширење двопољног система обраде 
земље. Половину земље би засејали, а другу половину оставили 
да се одмара, оставили би је на угару, где би стока имала испашу. 
Ђубрењем је обнављана плодност земљишта. Код тропољног  
система угар је обухватао трећину обрадиве земље. Код овог 
поступка обрадиву земљу би поделили на три дела: један је угар, 
други је засејан јесењим усевима, а трећи засејан пролетњим 
житарицама. Овај редослед би мењали сваке године.
 Овакве мере уз коришћење старих оруђа нису биле ефикасне. 
Одлучујућу промену је донео изум тешког плуга са црталом. 
Са њим се земља могла дубље орати и превртати и тако изме-
шати горњи исцрпљени слој са доњим одморним слојем земље. 
(Већину ново обрадиве земље ранији плугови не би били у стању 
преорати). Овим плугом скратили су и време јер није требало ора-
ти и у попречном смеру. Значајна је била и примена дрљаче која је 
после орања ситнила земљу и тиме помагала бржем клијању по-
сејаног семена.

„Земљу је, заправо, Бог дао људима дајући им 
могућност да, трудећи се ка вечном спасењу, 
могу живети у доњем свету. Циљ рада није бо-
гаћење, већ да би остали у таквом стању у којем 
смо се родили, чекајући стрпљиво док се из про-
лазног живота преселимо у вечни живот. Свеш-
теничко одрицање је догађај на који треба ус-
мерити поглед целог друштва. Онај који тежи ка 
богатству пашће у грех шкртости.“
Онри Пирен

? Поред хришћанског схватања шта још можеш 
открити у тексту? Са каквим разлозима се може 
образложити ово схватање?

? Које чињенице су помогле економски полет? 
Какве разлике показује развој раног средњег века 
у односу на економско стање старог века?

? Како се одвијала жетва? Какве алате препо-
знајеш на слици?

Жетва на минијатури из XII века
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 Нови алати су захтевали коришћење јаче вучне снаге. Теш-
ки плуг се могао примењивати само уз нови начин упрезања 
коња применом грудног хама. У старом веку хам се стављао на 
врат животиња, а сад се стављао на груди, па се тако вучна сна-
га знатно повећала, волови а касније коњи, постали су погодни 
за вучу тешког плуга.

� Грудни хам, па узенгију (без чега се оклопна коњица не би могла фор-
мирати) и покретљиву руду на колима Европљани су преузели од номада. 
Посредници су били Авари и Мађари.

 Ове новине увећале су приносе. Почев од IX–X века појавио 
се и вишак производа у пољопривреди. Али пре него што ће 
развој бити приметан трговина је замрла. 
 Опстала је значајна трговина са удаљеним крајевима, наро-
чито са арапским и византијским територијама Средоземног мора 
где привреда није толико заостала као у западној Европи. На југ 
су у првом реду носили робове, које су одвлачили са словенских 
територија. (Види карту на стр. 172)

� Одавде потиче у западним земљама име роб: склаве, есклаве (esclave) 
итд. Осим робова на развијеније територије возили су шумске производе 
којих тамо није било: дрвени угаљ, катран и восак, а у замену су доносили 
тканине, оружја и источне зачине.

НОВИ ТИП ВОДЕЋЕГ СЛОЈА У то доба темељ власти био је 
велепосед, нови владајући слој потицао је од римских велепо-
седника, германских племенских вођа који су добили већину 
освојене земље и чланова њихове пратње. Састав нове аристо-
кратије се брзо мењао. Током изградње германских држава краље-
ви су своју власт учврстили отимањем имања супарничких пле-
менских вођа као што смо видели код Франака. (Хлодовеха).
 У интересу осигурања своје владавине „новопечени“ краље-
ви су били приморани поделити значајни део освојене земље 
својим присталицама. Заправо, од поседа које је било на нивоу 
самоснабдевања нису се могли одузети приходи и од тога одржа-
вати плаћеничку војску и чиновнике. Газдинства су производила 
мало вишка, а ни то се није могло уновчити. Дакле, и стварање 
владајућег слоја одражавало је раслојавање привреде.

Коришћење обрадиве површине у средњем 
веку

? Због чега расту кругови који представљају 
обрадиве површине? Шта је омогућило овај раз-
вој? (Узми у обзир оруђа и методе.) Које су раз-
лике приказане на кружном дијаграму?

Монасима из западне Европе, практични рад био 
је важан део живота

? Каквим послом се бави монах који се види на 
слици? Како су монаси развијали пољопривреду, 
бавећи се узгајањем биљака?

Вратни хам и грудни хам

? Због чега има предност грудни хам над врат-
ним хамом? На ком подручју живота је нови на-
чин упрезања коња изазвао скок у развоју?
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� Угледници који су добили посед на поклон (бенефициј) пре или касније 
су се суочили са својим краљем, пошто осим захвалности ништа их није 
приморавало на верност (види пропаст Меровинга). Зато су се франачки 
краљеви трудили да уз даровани посед иде и обавеза, односно, да су до-
битници поседа били дужни да свом господару служе војску. 

 Земљу, повезану са оружаном службом називали су феу-
дално добро, феуд, а њеног власника вазалом. Од тих речи по-
тиче касније назив тог доба, феудализам, али које се у ширем 
смислу користи и за друштвено уређење целог средњег века. 
Исто тако из овог појма потиче у средњем веку назив „вазални, 
феудални“односи који су означавали друштвени поредак феуда-
лизма. Феудализам је, заправо, само карактеристичан за за-
падну Европу.

� За време каролиншких владара уведен је обавезни омаж (hű-
béri eskű). Дародавац и онај коме је даривана посед, заклео се да ће 
испоштовати своје обавезе. Мада је хришћанско схватање тога доба 
осуђивало кршење заклетве и на тај начин до одређене мере кочило 
кршење, али је оно свакодневно ипак било на дневном реду.

 Господари великих земљишних поседа – добијених од краља-
за службу – су такође давали део земље, а власници ових земаља 
су исто тако поступали. Овај процес је трајао све дотле док није 
стигло до оних који су из прихода својих имања могли осигура-
ти само своје наоружавање (тешки панцир) и издржавати коња. 

Трговина робљем у раном средњем веку

? Одакле и куда су преносили робове? Шта је била надокнада „живој роби“? Због чега је роб био важна роба у трговини из-
међу Блиског истока и Европе?

„Земља је једини извор егзистенције и једини 
услов богатства. Становништво и […] почев од 
цара који осим приноса са имања нема других 
извора прихода, па све до најједноставнијег кме-
та посредно или непосредно који живи од плодо-
ва земље или од свог рада или се задовољава 
њиховим сакупљањем и трошењем. Од покрет-
не имовине више нема економске користи. […] 
Због тога је немогуће да држава одржава такав 
војни и административни систем који се не гради 
на поседовању земље. Војска се састоји искљу-
чиво од власника земље, а чиновници се бирају 
од великопоседника.“
Хенри Пирене

? Због чега не може краљевска власт сачува-
ти своју самосталност у оваквој друштвено – еко-
номској средини? 
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Овакву поделу владајућег слоја називали су ланцем вазалних 
односа.

� Дародавац је сениор а даровани је вазал који је, наравно, уједно 
могао бити и дародавац. Феудални ланац је повезивао чланове 
владајућег слоја. У тај ланац је поред чланова световњака припадало 
и свештенство. Свештенство је у то доба сачувало, шта више увећало 
своја имања. Поред тога њихова унутрашња хијерархија могла је постати 
ослонац феудалних држава тог доба, јер се разликовала од феудалне 
структуре која је била склона анархији.

НАСТАНАК КМЕТСТВА Водећи слој земљопоседника форми-
рао се током више векова. Паралелно са овим током настао је слој 
оних који су обрађивали земљу. Кметови су били састављени од 
три друштвене групе: бивши робови, колони и слободни гер-
мански сељаци.

Кмет је био власник (корисник) своје земље, парцеле, њу је 
слободно могао наследити (заправо, према обичајном праву вла-

 „Од овога часа, ја, Рајмонд, син Херценда на 
превару нећу оставити вице-грофа Бернарда, 
нити по томе што се односи на његов живот, нити 
по томе што се односи на његове удове, нећу га 
лишити живота, нећу га заробити, а на мој савет 
такво нешто неће учинити ни један човек (мушка-
рац) нити једна жена. Нећу ти порушити ни један 
од градова, нити једну од тврђава. Нећу ти узе-
ти ни вазална имања које сада поседујеш, а ни 
оне које ћеш у будуће, мојом помоћи, поседова-
ти. […] и уколико било који мушкарац или било 
која жена учини тако нешто, ја, Рајмонде, бићу 
ти на помоћи, поштено и без лицемерства, чим 
ме на то позовеш ти лично или преко свога опу-
номоћеника […]“

Вазалска заклетва из XI века

? На основу приказа одреди појмове кметска 
парцела и мајур. Каква је веза постојала између 
њих? Упореди цртеж са дијаграмом о искоришта-
вању земљишта (171. страна уџбеника). Како би 
изгледали методи обраде земљишта на приказу 
феудалног имања?

Село и феудално имање у раном средњем веку

? Зашто је само поклањањем феудалног посе-
да могао господар везати за себе вазала? Допи-
ши уз стрелице шта је све приморавало вазала 
на верност свом сениору.

Шематски приказ вазалских односа

? Зашто је било неопходно да се вазал обаве-
же заклетвом? Какве су обавезе прихватали ва-
зали? Шта не може учинити вазал? Какав закљу-
чак можеш извести из тога?
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стелин није могао кметску парцелу ставити под своју управу).
Према величини добијене парцеле (селишта) кметови су имали 
одговарајуће обавезе. То је могао бити рад, кулук (обрађивање 
алодија, дела земље која је остала у власништву господара, пре-
воз, градња), принос (део годишњих прихода), а касније са поја-
вом новца одређена сума. У односу на робове положај кмета је 
сигурно био повољнији, али настанком кметства побољшани су 
услови колона због права поседовања имања (наслеђивање).

� Присилна обавеза давања услуге за германске слободне војнике значи-
ла је назадовање у односу на ранији положај. Тај процес прихватања кмет-
ских обавеза остварен је постепено. Слободне сељаке, који су уједно били 
и ратници, више фактора је натерало да постану зависни. Били су дужни 
за краља обављати војну службу што је за њих било све теже јер су у вој-
ним походима сами морали да се брину о сопственом снабдевању и наору-
жању. Нови начин ратовања такође је отежавао њихов положај. Ширењем 
употребе узенгије све је више примењивана тешко наоружана коњица, а 
то је опет повећало трошкове. Слободни сељаци овај терет нису могли 
поднети радије су се одрицали своје слободе и заједно са својом земљом 
су прелазили у службу неког властелина. Унутрашње борбе и самовлашће 
приморали су слободне сељаке да се ставе „под заштиту господара“. 

Западноевропска привреда је враћена на ниво самоснабдевања. Али нове околности су пред крај тог раздобља 
покренуле развој. 

Нови владајући слој настао је од римских великопоседника, германских племенских вођа и црквених поглавара.
Од римских колона робова и германских сељака формирано је кметство које је обрађивало земљу.
Услед неразвијености привреде краљеви су били приморани да у замену за војну службу поклањају земљу. Тако је 

настао феуд и вазална организација. 
Власник земље био је властелин, док је кмет поседовао парцелу а у замену је властелину био дужан давати одређе-

не услуге.

Препоручена литература на мађарском језику: Henri Pirenne: A 
középkori gazdaság és társadalom története, Engel Pál: Beilleszkedés 
Európába, a kezdetektől 1440-ig. (Magyarok Európában sorozat I.)

„На краљевском имању Азнапијума наћи ћемо 
добро саграђену владареву кућу од камена. Има 
у њој има три собе, цела кућа је обухваћена бал-
коном. Има још једанаест мањих соба (за потре-
бе жена), радни простори, испод један подрум, 
а изнад надстрешница. У дворишту смо нашли 
седамнаест различитих дрвених кућа са исто то-
лико магацинског простора и другим споредним 
зградама и све су оне биле добро изграђене; јед-
ну шталу, једну кухињску зграду са три амбара и 
капију на каменој кућици која је имала и балкон, 
одакле су издавали наредбе, двориште је веома 
добро окружено живицом. Једно мање двориште 
које је на сличан начин окружено оградом, пра-
вилно је уређено и засађено разним дрвећем.
 Врста тканина: једна креветнина, један 
стољњак, један чаршав за клупу.
 Средства за рад: две тацне, два ћупа, два ба-
крача, пракљача, један гвоздени бакрач, шерпа, 
даска за месо, гвоздена шипка, лампа, две секи-
ре, једна тестера, два гвоздена клина, једна се-
кирица, ренде (стругача) за буре, једно велико и 
једно мало ренде, две косе, два српа и два гвоз-
дена ашова.
 Дрвена оруђа: зависно од потребе.“
Формулар из доба Карла Великога, који је слу-
жио као упутсво за краљевског изасланика код 
стварања имовинског записника. Формулар при-
казује типичан случај

? Погледајте чиме се обавља вршидба.

Кметови у току рада под контролом надзорника

? На основу извора опиши средиште савреме-
ног феудалног имања. Које врсте делатности се 
могу наћи, ко је могао обављати послове итд?
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„Често га је сан обишао, никад се није у потпу-
ности најео и напио, тек је додирнуо храну са вр-
ховима прстију и већ се дизао од стола. Ове пот-
ребе је сматрао споредном обавезом коју му је 
наметнула природа […] Код Јустинијана се сва-
ки посао могао лако обавити, не само зато што 
се могло на њега утицати, већ зато, као што сам 
рекао, једва да је спавао и прилично лако се мог-
ло ући код њега. […] Међутим, код царице чак 
ни виши чиновници нису успели доћи само по-
сле вишеструких покушаја и дугог чекања. Тамо 
је у једној узаној и загушљивој просторији без 
ваздуха безгранично дуго чекао свако као роб 
који очекује судбину. Заправо, било би неслуће-
но ризично за једног главног службеника уколи-
ко се не би појавио. […] Онда су тешком муком 
након неколико дана позвали неколицину њих; 
ушли су и тек што су се поклонили и пољубили 
зглавак леве ноге, већ су, страхујући, одлазили. 
Без њене дозволе, заправо, нису смели да се ог-
ласе или нешто затраже. Сервилност је завла-
дала у царству…“
Прокопиосов спис о цару Јустинијану и његовој 
супрузи Теодори и о царском двору (VI век)

? Потражите пример о церемонијама на дво-
ровима у западној Европи. Шта је узрок постоје-
ћим разликама?

? На који начин се одвијала трговина између 
Запада и Истока? Анализирај како је „даљинска“ 
трговина могла у Византији да одржи производњу 
робе у градовима. 

Начин функционисања привреде на 
Блиском Истоку

? Анализирај скицу. Пођи од једног од четири 
економска модела (светска трговина, држава, 
град, сељак) и прати га. Која чињеница подстиче 
новчану привреду? Због чега је овај модел био 
делотворан на том простору?

37. Од Источног римског царства до Ви-
зантије – источна регија Европе

ПРИВРЕДА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ Док је западна Европа 
назадовала како у економски тако и у културном погледу Источ-
но римско царство и Персија и даље су сачувале ниво развоја 
из старог века. Тако је у периоду од VI–X века ово подручје по-
ново постало културни, економски и научни центар света. 
 Чему Исток може захвалити да је „остао на ногама“? Које су 
му чињенице омогућиле то? На Блиском истоку је и у тим веко-
вима опстала новчана привреда: земљорадници који су чини-
ли већину становништва своје су производе продавали у развије-
ним градовима. На то их је терала држава која је тражила високе 
порезе. Овако сељаци нису могли куповати за свој новац, већ су 
то у облику пореза изплаћивали држави. Власт је од добијених 
прихода одржавала војску, чиновнички слој и тиме је осигура-
ла куповну моћ градским занатлијама. Становници градова су 
тако дошли до новца и куповали су производе од сељака.

� Овај својеврсни кружни ток новца омогућио је да се тај простор сам 
ослободи економских проблема. Међутим, новчано привређивање не би 
могло функционисати без финансијске помоћи светске трговине. Кроз тај 
простор пролазили су трговачки путеви између Истока и Запада, Севера и 
Југа. Држава је долазила до новчаних прихода од царина, градски трговци 
извлачили су корист од посредовања а занатлије продајом својих произ-
вода. То је новац држао у оптицају и због тога су могли опстати градо-
ви. Градско становништво је од сељака куповало прехрамбене производе 
који су тако могли платити порез у новцу, од којег је централизована власт 
плаћала војску, чиновнички апарат и финансирала културу. 

ЈУСТИНИЈАН (527–565) Из тих разлога јачина царства је изгле-
дала довољна за васкрсавање Римске империје, што је био стари 
сан источних царева. Тај велики план је покушао остварити Јус-
тинијан, последњи источни владар који је још на латинском је-
зику управљао државом. За име тог способног и вредног цара се 
везује израда збирке римског права, зборника закона (Corpus 
juris civilis), чиме је учинио велику услугу будућим поколењима.
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� Војсковођа његове плаћеничке војске (Велизар и Нарзес) прво су 
од Вандала вратили северну Африку (535), затим су после двадесето-
годишње жилаве борбе од источних Гота одузели Италију (553), па су у 
њихове руке доспела и обална подручја Хиспаније. Чинило се да ће би-
вше царство васкрснути из мртвих. Поново враћене територије су само 
гутале новац и нису донеле ништа ризници: царство се материјално ис-
црпело. Судбина је била милосрдна према Јустинијану који није доживео 
пропаст својих планова. То је уследило тек након његове смрти. 

ПЕРСИЈСКИ, АВАРСКИ И АРАПСКИ НАПАДИ Није се могла 
неограничено искориштавати снага царства. Друга велика сила 
Блиског истока Новоперсијско царство (226–651. године) иско-
ристило је положај Византије на западу где је била заузета и пош-
ла је у напад. Кроз полувековну борбу Византија је изашла као 
победник, међутим Авари су (628) освојили Балкан.

Тек што се царство опоравило, уследио је нови и најјачи напад 
Арапа. Током VII века Арапи су сломили две блиско-источне 
велике силе, које су се исцрпеле у међусобним полувековним 
борбама. Персија је нестала, а Византија је заувек изгубила источ-
не провинције: Египат, Палестину и Феникију. Главни град су Ара-
пи чак два пута опседали (674–678, 717–718), и Византија је свој 
спас могла захвалити само грчкој флоти и својим јаким зидинама. 
Успех Грка делимично објашњава њихова техничка надмоћ: са гр-
чком ватром су спалили непријатељске бродове. Уз велики напор 
трупе цара Лава III су 740. године у Малој Азији постигле   ве-
лику победу над Арапима и зауставиле њихово напредо вање.

СЛОВЕНИ Прадомовина индоевропских Словена простирала се 
северно од Карпата, протежући се шумовитим пределом од Одре 
до Дњепра. Словене, који су живели по племенима, суседни гер-
мански народи покренули су на сеобу и они су се настанили на 
опустелим територијама. Сеоба је кренула у VI веку, а у првом 
реду у смеру запада и југа. Данас познати словенски народи тада 
се још нису оформили, а у сеоби су учествовала многобројна 
племена. 

У историји Словена значајну улогу имало је Аварско насеља-
вање Карпатског басена (568). Слабљењем Византије и пљач-

Цар Јустинијан који је покушао обновити 
Римско Царство

? Због чега овај мозаик може да буде у ита-
лијанској Равени?

? Покушај сазнати од каквог је материјала 
састављена грчка ватра. Како су Византинци до-
шли до ње?

Грчка ватра. Арапи су заустављени под зидови-
ма Цариграда употребом неугасиве ватре („грч-

ке ватре“). 

? У коју језичку групу спадају словенски јези-
ци?
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кањем Балкана Авари су помогли сеобу према југу. Због тих кре-
тања словенска заједница се раздвојила на три групе: западну, 
источну, јужну. 

ЗАПАДНИ СЛОВЕНИ: МОРАВСЦИ, ЧЕСИ, ПОЉАЦИ Мо-
равски Словени су први створили државу на пограничном делу 
Франачког царства у долини реке Влтаве у IX веку под Мојми-
ровим вођством. Да би се ослободили франачког утицаја, позва-
ли су мисионаре из Византије. Деловањем Ћирила и Методија 
настала је самостална црква са словенским литургијским је-
зиком и писмом које је посебно прилагођено моравском језику 
(глагољица).

Свој највећи успон ова држава је постигла за време Сватоп-
лука (870–894) који се трудио да успостави добре односе са За-
падом. Протерао је мисионаре са истока и заједно са својом др-
жавом прикључио се римској католичкој цркви. Своју власт је 
проширио на околне словенске територије: на Чешки басен и на 
северозападни део Карпатског басена. После Сватоплукове смрти 
међу његовим синовима је дошло до борбе за власт, а заједнич-
ким нападом Мађара и Франака уништена је њихова држава.

� Питања у вези са Моравском државом доказују тешкоће праисторијских 
истраживања. Оштре дискусије од стране словенских историчара изазвало 
је питање простирања „Великоморавског царства“. Различито тумачење из-
вора доводи у питање географску локацију простора где се налазила та др-
жава. Појавила су се два тумачења, једно је да је то простор око реке Влта-
ве, а друго да је око реке Мораве. Потражи у свом атласу ове две реке.

Сеоба Словена

? Упореди сеобу Словена са раније упознатим 
сеобама народа. Како су утицали природни ус-
лови на сеобу? На основу праваца сеобе можеш 
закључити какав је био начин живота Словена.

„Јер овим народима Скловенима и Антима не 
влада један човек него од давнина живе у демо-
кратији и с тога се код њих на заједничком скупу 
решавају, како повољни, тако и неповољни јавни 
послови. Па и друге ствари, такорећи, су једна-
ке и код једних и код других и тим варварима већ 
одавно су прешле у обичај. Верују, наиме, и Анти 
и Скловени да је један од богова, творац муње, 
једини господар света и жртвују му говеда и све 
остале жртвене животиње за свој спас...
Ако им помогне, приносе му жртву, као што су се 
заветовали, верујући да ће се тако искупити.
Сем тога, обожавају и реке и нимфе и друга нека 
нижа божанства и свима њима приносе жртве и 
са тим жртвама врачају. 
Станују у бедним колибама јако удаљени једни 
од других и сваки од њих и по више пута проме-
ни место становања.“
Опис византијског историчара Прокопија

? Какав облик друштва упознајеш овим опи-
сом? Какав је био религиозни свет прасловена 
(VI век)?

? Упореди средњу Европу у X века са запад-
ном Европом из VI века. У погледу развоја поред 
временске какве се разлике могу уочити?
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 Након пропасти Великоморавске кнежевине осамосталила су 
се словенска племена из Чешког басена које су ујединили кне-
жеви из породице Пшемисла. Болеслав I (935–964) је са својим 
народом прихватио западно хришћанство, потпомагао је цркву 
која је постала ослонац његове власти. Њихова црква и држава су 
били под немачким утицајем тако је надбискупија у Прагу наста-
ла тек у другој половини века (973), али и она је била под јурис-
дикцијом бискупије у Мајнцу.
 Словенска племена са обале Висле објединио је Мјеш-
ко (969–992) који је потицао из рода норманског војсковође 
Пјаста. Слично Чесима водио је борбу са Немцима за независ-
ност. Пољаци су ратовали са њима са променљивим резултатима 
али су одбранили своју независност. Пустили су у земљу немач-
ке мисионаре и 966. године прикључили се римској цркви. 
 Син Мјешка Болеслав I (Витез) (992–1025) поразио је Нем-
це и у Гњезну основао пољску надбискупију око 1000. године.
Захваљујући томе пољска црква је дошла под непосредну контро-
лу папе и осамосталила се од Римско-немачког царства. Болеслав 
се 1025. године крунисао за краља што је ојачало Пољску. По-
ред Мађарске и Пољска је кренула у самостални развој.

ЈУЖНИ СЛОВЕНИ: БУГАРИ, ХРВАТИ Прве словенске државе 
на Балкану настале су поткрај VII века (681). Номадска бугарска 
племена покорила су племена која су овде живела и ујединила их. 
Број Бугара турског порекла у односу на Словене био је веома 
мали, па су се ускоро потпуно утопили у словенски народ.
 Борис I (IX век) је са својим народом прихватио хришћан-
ство (865). За време његове владавине, захваљујући мисионар-
ском раду Ћирила и Методија, у оквиру православног хришћан-
ства настала је црква на словенском језику. За црквени језик, 
уместо грчког, уведен је словенски језик и створена је ћирилица. 
Током каснијих времена више словенских народа је преузело ис-
точно хришћанство.
 Бугарска држава свој највећи успон доживела је за време 
Симеона (893–927) када се скоро цело Балканско полуостр-
во налазило у саставу његове државе. Узео је царску титулу 
и покушао је заузети Византију, али није имао успеха. Византија 
се удружила са Мађарима који су живели северно од Црног мора 
како би сломила војну моћ Симеона. Бугарски цар је уз помоћ не-
пријатељских номада поразио Мађаре. Овај пораз је покренуо на-
сељавање Мађара у Карпатски басен.

Између Јадрана и брдско – шумовитог предела реке Саве на-
селили су се у VII веку Хрвати. У почетку су били под влашћу 

? Упореди призор крштења са приказом Хло-
довиковог крштења.

„Када су се Словени заједно са својим кнезом 
покрстили, Растислав, Сватоплук и Коцељ су 
се обратили цару Манојлу овим речима: »Наша 
се држава покрстила, али немамо учитеља који 
би нам проповедао да нас учи и да нам тумачи 
свете књиге. Не разумемо нити грчки нити ла-
тински језик; неки нас овако, а други другачије 
уче; па тако не разумемо смисао светих књига и 
њену снагу. Па нам пошаљи такве учитеље који 
ће моћи да нам објасне суштину и дух светих 
књига.« Чувши ово цар Хихаило је сакупио своје 
мудраце и поновио је пред њима речи словен-
ских поглавара; а мудраци су на то рекли сле-
деће: »У Солуну постоји мушкарац, под именом 
Лав: његови синови добро знају словенски језик; 
два његова сина [Костантин (Ћирило) и Мето-
дије] су познаваоци науке […] Стигавши створи-
ли су слова словенске азбуке и превели су Дела 
апостола и Јеванђеље.“
Из тзв. прастаре руске хронике

? О чему говори хроника? Због чега је цар ис-
пунио молбу словенских поглавара?

„Он, пак, поседује [Поглавар Мјешко] 3000 прати-
лаца, они су војници од којих сто вреди као дру-
гих хиљаду. Они од њега добијају одело, коње и 
оружје и све оно што им је потребно. А када се 
некоме од њих роди дете онда Мјешко обезбе-
ди издржавање за дете, независно од тога да ли 
је дете мушко или женско. А када дете постане 
пунолетно, жени га и плати за њега венчани по-
клон оцу младе […]
 Венчање се обавља по жељи поглавара, а 
не према слободној вољи. Поглавар брине о из-
дацима и надокнади трошкова венчања. Према 
својим поданицима се брижно односи.“
Опис Ибрахима ибн Јакуба

? Какви су односи између поглавара и његове 
пратње? Упореди те односе са вазалском завис-
ношћу. Како је могуће да о пољској историји на-
лазимо информације у арапским изворима.

За време владавине Бориса I Бугари су прими-
ли хришћанство

Ћирило и Методије оснивачи старословенске цркве
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Авара, из тог доба потиче израз бан (од имена Бајан, аварског 
војсковође). Хрвати су се због франачког утицаја прикључи-
ли западном хришћанству и тиме су постали део западног кул-
турног света. Ослањајући се на подршку папе у X веку су ство-
рили своју државу.

ИСТОЧНИ СЛОВЕНИ Словенска племена која су живела на шу-
мовитом и мочварном подручју Дњепра и Волге била су на разли-
читом ступњу развоја. На северу и југу где су долазили у додир 
са другим народима текао је процес распада племенске организа-
ције док су у унутрашњим заосталим подручјима још увек биле 
сачуване крвне везе, живели су од лова и риболова.
 Важну улогу су имали трговачки путеви који су пролазили пре-
ко источне Европе дуж река (Дњепер, Дон, Волга) којима су Нор-
мани (овде их зову Варези) у средњем веку обављали промет. 
Варешки трговци који су били војници и гусари створили су на-
сеља за одбрану своје делатности. Ови градови Новгород, Кијев, 
сачињавали су језгро источнословенских држава.
 Подручје је објединио новгородски, варешки кнез Рјурик. 
Његов наследник Олег је (879–912) освојио Кијев и уздигао га 
за центар своје државе. Његови наследници су постепено покори-
ли тада још независна племена. Њихова држава се издигла у зна-
чајну силу источне Европе уз Хазарско царство и Бугара са под-
ручја Волге. У учвршћивању државне власти значајну улогу је 
играло примање хришћанства. Кнез Владимир (980–1015) који 
се оженио византијском принцезом заједно са својим народом 
прикључио се православној цркви па се тако у Кијевској др-
жави (Рус) проширила литургија на словенском језику.

Препоручена литература на мађарском језику: Clive Fross – Paul 
Magdalino: Róma és Bizánc

Захваљујући положају који је заузимао у светској трговини, источни део Римског царства је и поред великих кри-
за и територијалних губитака, ипак, опстао.

Словенски народи су се од VI века укључили у сеобу народа.
Западни Словени и Хрвати су се прикључили западном хришћанству, док су Источни и Јужни Словени прихвати-

ли источно хришћанство (православље).
Током VII–X века Словени су створили самосталне државе. У Бугарској је настало богослужење на словенском је-

зику и ћирилична азбука.

Руски кнез са својом пратњом

Источна и средња Европа у IX веку

? Упореди карту са картом религије средњове-
ковне Европе (уџбеник страна 165.) и обоји 
терито рије западног хришћанства и територије 
источног  хришћанства. Потражи заједничке црте 
у разво ју држава, насталих у приближно исто 
доба. 
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38. Појава ислама и територијална 
освајања

НАСТАНАК НОВЕ РЕЛИГИЈЕ Становници Арабије су већи-
ном били номадски бедуини који су се бавили гајењем коња 
и камила. На том степско пустињском земљишту њихова пле-
мена су се стално борила за воду, пашњаке, оазе и стоку. Један 
део Арапа се бавио трговином, трговали су, углавном, између 
Јемена и Палестине, а укључили су се и у велику блискоисточ-
ну трговину као посредници. Покрај караванских путева су по-
дигнута значајна насеља. Такав град је био и Мека, колевка ис-
лама (потпуна преданост Богу) који је касније израстао у светску 
религију.

Мухамед полаже ћабу у светилишту у Меки. За тај комад метеорита веза-
ни су многи пагански обичаји

 У том граду живео је Мухамед (око 570–632) био је гонич ка-
мила потом је постао трговац. Пропутовао је Арабију. Током свог 
путовања упознао се са јеврејском и хришћанском вером, из 
којих је пуно научио пре него што је путем својих визија после 
610. године формирао ново учење. Тврдио је да му је Алах (Бог) 
путем арханђела Гаврила објавио своје истине и заповести којих 
се људи морају придржавати.
 Мухамед је брзо нашао следбенике међу сиротињом, пошто је 
критиковао зеленаштво и проповедао помагање сиромашним и 
мир међу завађеним племенима. Због свог учења за кратко вре-
ме је дошао у сукоб са богатим трговцима из Меке и заједно са 
својим следбеницима био приморан да бежи. У најближем гра-
ду, који је касније прозван Медина (Мединат-ал-Наби= град про-
рока), нашао је уточиште. Хиџра, Мухамедов прелазак из Меке 
у Медину (622. године) за муслимане је веома важан догађај 
и од те године рачунају време.
 У Медини је ојачала нова вера и добила нове следбенике 
међу номадима. Пошто се помирио са трговцима из Меке, Му-
хамедове идеје (ходочашће у Меку) почеле су да се шире не-
вероватном брзином. 

? Наброј арапске паганске обичаје који се могу открити у исламској ре-
лигији. Зашто је у своје учење Мухамед увео и паганске елементе?

„Али можда се устручавате од нечег што је за вас 
добро, а можда бисте нешто волели што је за вас 
лоше; зна то Алах а ви не знате.
 Гледајте на оне који верују у то и одлазе и 
боре се на Алаховом путу; они могу веровати ми-
лости Алаховој. 
 Борите се Алаховим стазама са онима који ра-
тују са вама; само немојте прекорачити прописе 
да ви започнете борбу први; можете видети: Алах 
не воли оне који крше прописе. И кољите их где 
год их наиђете и гоните их оданде одакле они 
вас гоне. Код свете џамије [муслимански храм] 
ипак немојте ратовати уколико они не ратују ту 
са вама. Ако они нападну вас премлатите их на 
смрт; то је награда неверницима.
 Међутим уколико престану онда као што ви-
дите Алах је опростив и милостив.
 Борите се против њих догод не престане иску-
шење и не победи Алахова вера; онда више нема 
непријатељства само против неправедних.
 На Алаховом путу треба да ратују они који дају 
свој земаљски живот за загробни. Борећи се на 
Алаховом путу оном ко погине или победи даје 
се велика награда.
 Алах је оне који своја добра и живот ризикују 
у рату издигао изнад оних који седе код куће.
 Ако се сретнете са неверницима обореном 
главом се борите догод не извршите клање међу 
њима; па их онда вежите на кајиш. А после тога 
или милост [они који су се преобразили] или про-
даја док се не растеретите рата.
 Оне који падну на Алаховом путу Алах их ни-
када не води погрешним путем. Он их води, до-
носи им мир у срца, па их води у џенет (мусли-
мански рај) са којим их упознаје.“
Одломак из Курана

? На шта храбри ислам своје следбенике у 
горњем одломку? Какву награду обећава учес-
ницима?

? Наброј основна учења хришћанства и јуде-
изма.

? Какве си сличности открио/открила у биогра-
фијама већ упознатих оснивача вера?



181

УЧЕЊА Ислам је у знатној мери грађен на јеврејским и 
хришћанским обичајима. Мухамед је пророке ових вера Авра-
ма (Ибрахим), Соломона (Сулејмана), Мојсија (Мусу) и Исуса 
(Иса) сматрао особама које су припремиле његову веру. Значајан 
утицај на његово учење имала су и арапска паганска веро-
вања. Сам Алах раније је био само племенски бог, а поштовање 
ћабе (комад метеорита) на светом месту у Меки је паганског по-
рекла.

Мухамедово верско учење је сабрано у светој књизи Кура-
ну (оглашавање). Према предањима, њен аутор је лично Алах који 
је уз посредовање Мухамеда доставио своје дело људима. Текст 
Курана су Мухамедови ученици непосредно после његове смрти 
записали. На основу Курана муслимански верник мора се држа-
ти пет основних заповести: 

1. Вера у Алаха јединог бога и у његовог пророка Мухамеда.
 2. Молити се пет пута на дан окренути у правцу светог града 

Меке.
 3. Обавезно давање милостиње сиромашнима.
 4. Обављање месечног поста Рамадана када је забрањено јес-

ти и пити од изласка до заласка сунца.
 5. Барем једном у животу сваки муслиман треба да посети 

свети град Меку (хаџилук).

 Поред пет главних прописа Куран садржи и друге захтеве, као 
што је забрана трошења свињског меса и алкохола, ограничавање 
многоженства (допушта се само четири жене). У историји исла-
ма велики значај има џихад, свети рат. Према џихаду (светом 
рату) задатак муслимана је ширење њихове вере свим сред-
ствима, па и силом. За испуњење обавеза верницима је нуђен рај 
(џенет) после смрти. Снагу бедуина који су се међусобно борили 
објединио је џихад и повео их је према страним територијама.

Суштина ислама се може сажети у пет једноставних пропи-
са од којих се само један, први, односи на веру који одређује стро-
го једнобоштво. Остале четири тачке се односе на практично уп-
ражњавање вере. Ни касније се није оформила сложена веронаука 
у „одржавању везе“ између Бога и човека. У исламу не игра зна-
чајну улогу свештенство. У муслиманском свету није ни наста-
ла јака црквена хијерархија.

� То не значи да ислам није имао (и да сад нема) важну улогу у животу 
верника. Напротив, исламска религија управља целокупним животом вер-
ника. У муслиманском свету нису настали посебни световни закони, јер 
се судило на основу Курана. Теоретску анализу текстова вршили су улеме 
(верски научници), на основу тога судије, кадије су судиле. Код ислама није 
одвојена државна и црквена власт. Наследници Мухамеда калифе (калиф/
халиф заменик) били су верске и државне вође.

ПОЧЕЦИ ОСВАЈАЊА Ислам је ујединио арапска племена 
која су раније међусобно ратовала створивши јаку снагу коју 
је покренуо џихад и за кратко време су заузели огромне тери-
торије Блиског истока.

� Како је ово успело? Историјски тренутак је био повољан: две велике 
силе овог простора Византија и Персија су се у VI веку међусобним ратови-
ма исцрпеле, па су њихова гранична подручја заузели Арапи. Њихово брзо 
напредовање помогло је незадовољно становништво оптерећено великим 

? Погледај (нпр. упоређењем карата стр. 150. 
и 182.) који су велики хришћански центри пали 
под исламску власт.

„Мухамед није проповедао као Исус у свјој Бе-
седи на гори, а није рекао ни то: „Моја држава 
није од овога света“, већ је постао оснивач вели-
ке овоземаљске државе.“
Хелмут фон Гласенап: Пет светских религија

? Које су те религије – од до сада упознатих – 
које се труде да преведу људе друге вере?

? На основу слике покушај описати арапско 
писмо . Какав ниво развоја писма можеш откри-
ти? 

Једана страница Курана
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порезима, они су Арапе дочекивали као ослободиоце, градови су добро-
вољно отварали своје капије.

 Након смрти Мухамеда власт су преузели калифи: Абу Бакр 
(632–634), потом Омар (634–644). Под њиховим вођством ислам-
ски борци су за неколико деценија уништили персијску државу 
а Византију су поразили. Освојили су Сирију, Палестину, Месо-
потамију (између 635–641) и Египат (између 639–642). За време 
владавине династије Омајада (између 661–750) до краја VII века 
на Истоку је арапска победничка војска била већ у долини реке 
Инда, у средњој Азији богати трговачки град Самаркан, покрај 
Пута свиле признао је њихову власт. На западу је војсковођа Та-
рик прешао преко Гибралтарског мореуза 711. године (Гебел ал 
Тарик, Тарикова стена) и освојио велики део Шпаније. 
 Успех и освајања Арапа која су трајала једно столеће, заустави-
ле су две државе, једна стара и једна нова. Код Поатјеа 732. го-
дине Франачка држава предвођена Карлом Мартелом, а 740. 
године и у Малој Азији Византијци потукли су Арапе. Тиме 
су заустављена њихова напредовања и спашена новорођена Ев-
ропа и хришћанство.

? Који су догађаји одредили границе арапских освајања? Шта је била покретачка снага арапске привреде и културе?

Освајање територија од стране Арапа

Минарет Самаре града покрај реке Тигра

? На какве грађевине из старог века личи? Која 
је функција минарета?



183

НАЧИН УРЕЂЕЊА Прихватањем исламске вере по угледу на 
Византију изграђена је арапска држава. Калифи су постали дес-
потски владари који су у својим огромним палатама били недоди-
рљиви. Водећи војни слој постао је земљопоседничка аристокра-
тија, али они нису могли угрозити власт калифа. Њихов положај је 
зависио од његове воље, јер им је он могао одузети земљу или је 
заменити. Власник земље је, заправо, био калиф (држава). Систем 
државних поседа осигуравао је централну власт.
 Земљу су обрађивали слободњаци и, делимично, робови. Гра-
дови су преживели пустошења, чак је покренут њихов успон, јер 
се посредничка трговина углавном налазила у рукама Арапа.

� Огромно царство Арапа, којим су управљали из Дамаска, простирало 
се од Шпаније до Индије. Династију Омејада је скинула са власти динас-
тија Абасида (751–1258). Центар су преселили из Сирије у Месопотамију 
у Багдад. Од значајних владара ове династије истиче се Харун ал-Рашид 
(786–809), познат из приче Хиљаду и једна ноћ, савременик Карла Вели-
ког, љубитељ културе.

 Започело је доба процвата на јединственим огромним терито-
ријама, које су биле под контролом државе, покренута је трго-
вина, градови Истока су опет засенили својим богатством стран-
це. Занатство је било изузетно развијено, специјални производи 
појединих градова доспели су до далеких области (дамаскија че-
лик из Дамаска, кордованска чизма из Кордобе, муслин текстил 
из Мосула).

� За Арапе су освајања истовремено значила и преузимање хеленистиче 
културе развијеног Блиског истока. Тако су у центру исламске културе 
Арапи преводили античке, јеврејске и књиге других народа.

 Њихов међусобни утицај је допринео процвату арапске нау-
ке, астрономије, хемије (алхемија, еликсир) и математике (алге-
бра). Арапска култура је сачувала античку културу и могла је кас-
није проследити обновљеној Европи. Арапски трговци су обишли 
свет од Кине до средње Африке, појединци су оставили белешке 
које су помагале развоју географије. Арапски трговци су стигли 
и међу степске номаде где су дошли у додир и са прецима Мађа-

? У односу на стари век где је видљив развој, 
а где се може запазити назадовање на пољу по-
знавања географије? Помоћу којих чињеница се 
могу објаснити ове промене?

Карта света географа Ал Идриса (XII век)

? Погледај нову ратну опрему. Откриј на црте-
жу која новина је донела највећу промену.

Ови су зауставили Арапе (на западу). Франачки 
војници из доба Каролинга

Арабљани су у почетку копирали раније архи-
тектонске обрасце. Џамија у Дамаску је, запра-
во копија хришћанске базилике, односно, рим-
ске пијаце
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ра. Њихови описи спадају у цењене изворе мађарске историогра-
фије. (Познати су описи Џајханија, Ибн Русте, Гардизија, мада 
они нису сви били трговци.) 

 Огромну територију више нису могли држати уједињену. Прво 
су се отцепиле и осамосталиле граничне покрајине (Кордовски 
калифат и Египат). Ускоро се распала и унутрашња територија. 
Касније су поједини делови државе остварили водећу улогу. У X 
веку дошло је до новог таласа ширења Арапа према Европи, 
али овом приликом углавном, морским путем. Ојачана Европа  
их је, међутим, убрзо одбила од својих граница.

Препоручена литература на мађарском језику: M. Rogers: A 
hódító iszlám, Benke József: Az arabok története

Мухамед је изградио ислам, користећи учење једнобожачке вере Јевреја и хришћана, односно, арапска паганска 
веровања.

Верник муслиман и његов бог били су блиски, али се, није формирала сложена веронаука, па ни јака црквена хије-
рархија.

Ислам је ујединио снагу арапских племена који су завладали Блиским истоком. 
На челу арапске државе стајао је калиф који је имао безграничну власт, а ослањао се на војну аристократију која 

је добијала службени посед.
Ислам је постао један од посредника античке културе, упијајући у себе и културу Блиског истока.

Арапски факултет где су чувени научници обра-
зовали своје студенте коришћењем богате биб-

лиотеке

? Шта је омогућило развој арапске науке у IX–
XII веку [која је у том раздобљу бележила значај-
не резултате]?

 1. Територију Западног римског царства су у V веку 
населила германска племена. Који су народи успели 
да створе трајну државу, а који нису? Анализирај раз-
логе који су довели до тога.
 2. Држава Меровинга брзо је пропала, док је цар-
ство Каролинга доживело велики успон. Из којих раз-
лога је настао различити развој?
 3. Царство Карла Великог проширило се на целу за-
падну Европу. Како је то било могуће? Какав је ути-
цај имало царство Карла Великог на развој европске 
културе, друштва и државе?
 4. Анализирај развојни пут папске државе. Које 
су најважније разлике између источног и западног 

хришћанства? У којој мери је црква учествовала у раз-
воју ове две регије?
 5. У IX–X веку Европа је доживела више напада од 
стране разних народа: Нормана, Арапа и Мађара. Чему 
се могу захвалити почетни успеси ових народа, а чему 
изненадни порази?

6. После пометње изазване сеобом народа дошло је 
до назадовања у односу на римску цивилизацију. Зашто 
је поново кренуо развој пољопривреде, који нови начин 
обраде и каква нова оруђа су се појавила?
 7. Прикажи стварање новог владајућег (феудалног) 
слоја и његово раслојавање. Какве се разлике могу запази-
ти у структури световних и црквених великодостојника?

Рани средњи век
(V век – X век)

(Систематизација – питања и задаци)
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 8. На крају овог периода појавило се кметство. Како 
је настало? Које су им биле обавезе и каква су имали 
права? Како су настали велики поседи у западној Ев-
ропи у X веку?
 9. Док је западна Европа почела заостајати, Источ-
но (римско) царство је опстало, градови су били у ус-
пону. Шта је омогућило њихов даљи напредак? Шта 
је кочило њихов развој?
 10. Од VI века на позорницу историје ступили су 
словенски народи. Како делимо Словене? Које су им 
различите, а које заједничке црте? Каквим односима 
снага су требале да се прилагоде њихове државе?

 11. У VII веку се оснива једна од садашњих свет-
ских религија: ислам. Које су религије имале утицај на 
Мухамедово учење? Који су основни елементи нове 
вере и у којој мери су изразили захтев својих ствара-
лаца? У чему се ислам разликује од хришћанства?
 12. Арапи су у току једног века освојили и привре-
мено објединили територије огромног пространства 
од Иберијског полуострва до Индије. Шта је омогући-
ло да то остваре? Како се изградила њихова држава? 
Шта је карактеристично за њихову државу, цркву и 
правни систем?
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У гимназији се сада први пут срећеш са историјом 
мађарског народа. На самом почетку стоје три веома 
важна питања: порекло, освајање домовине Мађара и 
стварање државе. Ови догађаји су битни за историју и 
других нација, па због тога можеш рачунати на вели-

V Историја Мађара
 до оснивања државе

Судбоносни кораци Мађара

ко интересовања (далекосежније од научног) за та пи-
тања. Није случајно што су сва три питања до данас на 
мети дискусија које отежавају формирање јединстве-
не теорије поред већ постојећих проблема који настају 
услед временске удаљености и недостатка извора.
 О прадомовини Мађара писац ових редова могао је 
већ као основац да се сретне са три одредишта која се 
сматрају веродостојним (Средња Азија, подручје Вол-
ге – Каме и Западни Сибир), па стога саветује својим 
младим читаоцима да из овог уџбеника схвате да не 
постоје необориве теорије и чињенице у вези са овим 
питањима.
 Питање освајања домовине Мађара привидно из-
гледа једноставније, јер је временски ближе, а има и 
писаних извора за овај период. Али наука и тумачења 
материјалних извора после новијих археолошких на-
лаза пружили су прешироко подручје за дискусију. Да 
ли се то догодило 896. или 895. године? Да ли је то 
била прва сеоба или су у Карпатском басену већ и 
раније живели Мађари? Да ли је освајање домовине 
било планирани, свестан подухват или се бежало без 
главе испред Печенеза? Како се односио број станов-
ништва староседеоца у односу на досељенике? Да ли 
су овде стигли номади или као полуномади?
 Безброј питања и проблема на која због малог броја 
извора често идеолошки и политички ставови дикти-
рају одговор. Тако је од Анонимуса (највероватније 
бележник Беле III) до данас.
 Оснивање државе и прикључивање хришћанској 
Европи омогућили су опстанак Мађара што такође 
изазива дискусију, мада у односу на раније дилеме 
овај процес се оцењује као неопходан.
 Нека те ове дискусије не заплаше, већ се покушај 
приближити без предрасуда изучавању праисторије 
мађарског народа, а тај свој став покушај и у будуће 
задржати–то ти неће ићи баш лако.

Споменик Анонимусу у Будимпешти у Градском парку 
(Városliget), 

уметничко дело Миклоша Лигетија
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39. Почеци мађарске праисторије

ПРАИСТОРИЈА-НАРОД Праисторијом једног народа нази-
вамо период настанка неког народа, догађаје из његове ране 
историје. Поставља се питање: шта подразумевамо под појмом 
народ, које карактеристике одрећују појам народа, а које их ка-
рактеристике раздвајају од других народа? Од многих чинилаца 
на прво место долази заједнички језик којим говори народ, који 
– како ћемо касније видети – најбоље чува старе елементе из про-
шлости.
 Важне су још и заједничке традиције, вера, материјална кул-
тура која је много мање отпорнија на спољне утицаје а у животу 
једног народа се по раздобљима значајно мењају. Одлучујућа ка-
рактеристика је идентитет, осећај разликовања од других који 
јача осећај порекла заједничких предака и претпостављене крвне 
везе.

ПИСАНИ ИЗВОРИ Највеће тешкоће при истраживању ма-
ђарске праисторије чини недостатак извора. Преци Мађара, на-
равно, нису оставили никакве писане изворе. У то доба Мађари су 
живели на подручју Уралских планина у Западном Сибиру. Ово 

„Скитија је прилично велика земља коју називају 
Дентумођер. Простире се према Истоку од север-
ног подручја све до Црног мора. Иза леђа јој се 
налази река коју зову Дон са својим великим моч-
варама, где се може наћи много куна, тако да се 
њиховим крзном не облачи само племство […].
 На суседном источном подручју од Скитије 
били су Гог и Магог [у Библији од Нојевог сина 
Јафета, па његовог сина Магог, од кога су према 
средњовековном схватању потицали коњички на-
роди] које је Александар Велики оградио од све-
та. Ширина и дужина скитске земље је прилич-
но велика. Људе који на њој станују једноставно 
називају денту Мађарима до данашњег дана ни-
кад нису били подјармљени никакавом владару. 
Заправо, Скити су прилично стари народ и имају 
власт у Скитији на истоку као што је раније на-
ведено. Први краљ Скитије био је Магог, Јафе-
тов син, а народ је од краља Магога добио име 
Мађар. Из порода овог краља потиче прилич-
но познати и чувени краљ Атила. Он је лета Гос-
подњег 450. изашавши из скитске земље дошао 
у земљу Панонију са огромном војском и отерав-
ши Римљане узео је државу под своју власт. По-
ставио је себи краљевску резиденцију поред Ду-
нава изнад топлица: све старе грађевине које је 
тамо нашао обновио је и све заједно обухватио 
са прилично јаким зидовима. Сад се ово место на 
мађарском језику назива Будавар. […] После ду-
гог времена од порода истог краља Магога поте-
као је Уђек (Ügyek), отац војсковође Алмоша чији 
су потомци краљеви и војсковође Мађарске…“
Одломак из Гесте Хунгарорума

? Којем писму је сличан текст гесте? Анонимус, 
бележник краља Беле, себе назива безименим 
магистром. Потражи у тексту речи које означа-
вају аутора и име краља Беле.

Почетни редови Геста Хунгарорума. Аутор Ано-
нимус стање из свог доба (крај XII века) пресли-
кава у доба освајања домовине Мађара

?  Одакле Анонимус рачуна порекло војсковођа 
и краљева Мађарске? Како приказује порекло 
Мађара? Како се могу користити Анонимусова 
дела као историјски извори? 

? Са каквим тешкоћама се суочавају истражи-
вачи праисторије? У историји којих народа се 
срећемо са сличним проблемима?
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подручје је било далеко од развијенијих култура које су се слу-
жиле писмом, па тако не постоје ни страни записи које би, евен-
туално могли користити. Тек у последњој етапи сеобе, дошав-
ши у додир са Византинцима и Арапима (око IX века) постоје 
неки, иако малобројни, писани извори. 
 Писани документи потичу из два извора: од Византинаца који су 
Мађаре користили као савезнике против других народа, нпр. про-
тив Бугара и од Арапа који су имали трговачке везе са Мађарима.

ЛИНГВИСТИКА, АРХЕОЛОГИЈА Пошто се не можемо осло-
нити на писанe изворе у скицирању праисторијe, предност су до-
биле друге науке, пре свега лингвистика и археологија.

� Мада се језик мења током времена, највише старих обележја има са-
чуваних у њему. Лингвистика је у стању на основу анализе постојећег јези-
ка и језичког сећања да скицира историјски развој језика. На основу тога 
чини се покушај реконструкције материјалног и духовног развоја оних који 
говоре тај језик (нпр. речи као плуг (eke), жито (búza), срп (sarló) упућују на 
степен развоја пољопривреде). На основу сличности граматичке структу-
ре и језичког блага ова наука народе дели у језичке породице.

 Историја као научна дисциплина суочава се са озбиљним по-
тешкоћама примене лингвистичких доказа током скицирања ис-
торије једног народа. Историја језика ни изблиза се не подуда-
ра у свим случајевима са историјом неког народа, а нарочито 
не у подручју степа где се формирао мађарски народ. У случају 
номадских племена, која су се стано селила, раздвајали се па се 
удруживали, честа је промена језика и то од истраживача захте-
ва опрез у односу на лингвистичке доказе.
 Отежава јасно осликавање стања и то да је у овом подручју сва-
ки народ настао од стапања више група народа. Стога се праис-
торија неког народа не може идентификовати искључиво на ос-
нову једног његовог „саставног дела“.

До споменика материјалне културе археологија је дошла, у пр-
вом реду, откривањем гробаља. На основу пронађених предмета 
може се закључити какви су били животни услови некадашњих 
власника; затим уметничка, друштвена структура итд. Ако не 
постоје дешифровани писани споменици, помоћу археолош-
ких налаза није могуће установити којим су језиком говори-
рили људи. Једној археолошкој култури може припадати више 
народа, јер је код степских номада, углавном, слично наоружање 
и на сличан начин се украшавају предмети.
 Овом чињеноцом смо стигли до једног крупног проблема 
мађарске праисторије. Заправо, тешко је заједно примењивати 
резултате лингвистике и археологије. Поређење са постојећим 
писаним споменицима веома је тешко, јер су номадски народи 
мењали племенски савез па су се уједињавали и распадали: неки 
делови истог народа уједињавали су се са другим народима, па 
истовремено један народ, нашавши се у новом племенском саве-
зу, може да се појави под другим називом.
 Узимајући у обзир досад наведено, не можемо се чудити што 
је наука о основним питањима праисторије Мађара (језичка срод-
ност, прадомовина) била на мети разних критика и опречних ста-
вова. Расправа се води око порекла мађарског народа. Да ли је 
угрофинског или турског порекла, одговор је често диктира-
ла дневна политика. Код оних који су присталице теорије угро-

? У ком правцу је Шандор Кереши Чома тра-
жио мађарске претке? Какви научни резултати се 
везују за његово име?

Кереши Шандор Чома (1784–1842). Он је заинте-
ресовао низ мађарских научника да почну проу-
чавати порекло Мађара. Они нису пронашли тра-
гове мађарских предака, али, захваљујући њима, 
истраживање Истока (оријенталистика) достигло 
је висок ниво у Мађарској/Угарској. Достигнућа 
мађарских орјенталиста су послужила научници-
ма неких западних држава чије колоније су се на-

лазиле на Истоку.

Одломак из дела Константина Порфирогенита 
(911–959) „О управљању царством“ које пише о 

пореклу, друштву и освајању домовине 
мађарског народа

? Шта је разлог да о сеоби мађарског народа 
постоје писани изворни документи првенствено 
од арапских и византијских аутора?
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финског порекла, преовладавала је тежња да се докаже припад-
ност Европи и европским коренима, док је код присталица теорије 
о турском пореклу преовладала тежња да се докаже припадност 
са славним источним народима који су имали богату прошлост. 
 Расправа се води и данас, а овај уџбеник нема задатак да то пи-
тање дефинитивно реши. Само ћемо вас упознати са постојањем 
тога питања. Можда и не треба супротставити ове две теорије, јер 
Мађари слично многим другим народима (нпр. Французи: Гали, 
Латини, Германи: Енглези, Келти, Германи итд.) имају више ко-
рена и мађарска култура носи у себи делове више култура (угро-
фински језик, источњачка музика итд.) Наука поуздано тврди да 
је Мађарски језик угрофнског порекла. Зато ћемо сад пратити
историју угрофинског народа, па затим њихову везу са туркмен-
ским народима.

УРАЛСКА ЕПОХА (4. миленијум пре н. е) Угрофинска језич-
ка група се формирала заједно са самоједским језицима са којима 
чини уралску језичку групу. Њихова прадомовина се може смес-
тити између Урала и шумовитог мочварног дела око реке Об.

� Према лингвистима и археолозима у том периоду преци Мађара жи-
вели су слично као и други народи палеолитског доба, користили су не-
обрађени камен и бавили се ловом и риболовом. На то указују мађарске 
речи уралског порекла: риба (hal), мрежа (háló), весла (evez), ватра (tűz). 
Познавали су лук и стрелу. Претпоставка је да су се Самоједи на крају овог 
периода одселили на североисток. Од тог периода су се језици различи-
то развијали.

УГРОФИНСКА ЕПОХА (3. миленијум пре н. е) Следећи ми-
ленијум је донео многе новине у развоју угрофинског народа. 
Под утицајем јужних народа дошло је до употребе глачаног ка-
меног оруђа. Тако су се могли успешније бавити ловом и рибо-
ловом. Мађарске речи угрофинског порекла односе се на делове 
тела, природне појаве и на основне делатности. 

Захваљујући бољем оруђу, а тиме и бољем животу, повећао 
се и њихов број, што им је омогућило ширење на рачун мање раз-
вијених народа на шумовитим подручјима. Селећи се према за-
паду, прешли су планину Урала, продрли су на територију реке 
Волге и Каме и полако су се кретали према западу.

УГРОФИНСКА ЈЕЗИЧКА ГРУПА Ова нова сеоба великих раз-
мера до краја миленијума довела је до језичког раздвајања: Фин-
ци су кренули на запад, Угри су остали.

Они који су отишли стигли су на Скандинавско полуострво и на-
селили велико подручје. Због велике географске удаљености уну-
тар језичке групе језици су им се развијали на различите начине.

ФОРМИРАЊЕ МАЂАРСКОГ НАРОДА (2. миленијум пре 
н. е. између 1000. и 500. године пре н. е) Угри су остали 
источно од Урала на подручју река Об, Иртис, Исима и Тобол и 
били су под великим утицајем јужних суседа, иранских на-
рода. Током 2. миленијума пре н. е. упознали су коришћење ме-
тала и њихову обраду. Прво се проширила употреба бакра, а по-
сле и бронзе. Велики напредак донео је прелазак на земљорадњу 
и сточарство.

Скитски златни јелен – спомен некадашњих нома-
да – део кајиша из Тертела, оставштина мађар-

ских предака освајача нове домовине

? Због чега два народа могу имати у уметнос-
ти сличне симболе и ако су их векови раздваја-
ли?

? Са каквим средствима ради археологија а са 
каквим лингвистика? Зашто се резултати истра-
живања ове две науке не подударају?

Породично стабло угрофинских језика

? Језичко атабло приказује резултате научне 
дисциплине. Које? Какве су вам дискусије позна-
те у вези са овим питањем? Следи траг „разгра-
навања“ породичног стабла језика уз помоћ ис-
торијског атласа.
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� Да су прешли на узгој животиња код Угра упућују речи: коња (ló), 
седло (nyereg), узде (fék) други вучни коњ (másodfű ló), трећи вучни коњ 
(harmadfű ló). То потврђују и легенде обских Угара Вогула и Остјака, у 
њиховим причама важну улогу има коњ. За време већих празника обски 
Угари једу коњско месо које треба да набаве са удаљених крајева и по 
више стотина километара, јер у њиховим хладним пределима не могу 
преживети коњи.

Промена климе утицала је на промену њиховог начина жи-
вота. Порастом температуре шумовити крајеви претворили су 
се у степе. У то доба евроазијске травнате пустаре постале су 
сушне, упоредо са овим променама текао је процес на јужнијим 
деловима где је настао номадски начин узгајања стоке. Ирански 
номадски народи, који су живели јужно од западног Сибира, до-
шли су у блиску везу са јужним групама Угра који су их полако 
упознали и преузели њихову културу. Ова велика промена се до-
годила 1000. године пре н. е. и 500. пре н. е. и довела је до раз-
двајања угаске заједнице. Један део Угра се повукао на север по-
крај реке Об, а пошто је дошло до захлађења климе, поново су 
се морали бавити ловом и риболовом. Њихови потомци Вогули и 
Остјаци данас живе у овим крајевима, али им прети изумирање.

Од јужних номадских Угра почео се формирати мађарски на-
род око 500. године пре н.е. а из степских подручја где су били 
у тесној вези са иранским и турским народима започели су сео-
бу у правцу Карпатског басена. Преузели су развијенију мате-
ријалну културу од турака али су углавном сачували свој угарски 
језик.

� Ова кратка реченица даје могућност за опречна тумачења. Какву уло-
гу приписујемо турским народима у формирању мађарског народа? На-
род чији ћемо развој пратити након 1000 година, око 500. године пре н. е.
на новом подручју Башкирије је номадски народ турске културе који је и 
до тада, а и касније асимилирао народе турског и иранског порекла. 

Препоручена литература на мађарском језику: László Gyula: 
Őstörténetünkről

„У нашем непосредном суседству [реч је о једном 
неодређеном народу] станују на истом пределу 
и називају их (jürkák) мушкарац; и они живе од 
лова: попевши се на дрво [кога има много на том 
подручју] стоје у заседи, свако свог коња и пса 
држи у приправности; а коња су научили да лежи 
на стомаку да би био нижи; кад угледа дивљач 
са дрвета одапне стрелу и скочивши на коња по-
чне гонити дивљач, а пас га следи. Даље од тога, 
ако се човек упути према истоку, ту станују други 
Скити који су се отцепили од краљевских Скита, 
па су тако стигли до овог предела.“
Херодот. Већи број истраживача сматра да су 
угромађари били народ који се помиње под име-
ном jürkák

? Које су чињенице могле довести до горњих 
закључака? Шта карактерише њихов (jürkák) жи-
вот?

? Какву информацију преносе садашњим по-
кољењима украси ових предмета?

Угарски бронзани предмети

Праисторија мађарског народа, слично многим другим народима, не може се прецизно одредити због недостата-
ка одговарајућих извора, па су се на ту тему развиле бројне дискусије.

Прадомовина угрофинске језичке групе је подручје Урала. Из Угрофинске, па касније из Угарске заједнице, преци 
Мађара су се око 500. године пре н. е. издвојили због климатских утицаја.

Стапањем са турским и иранским народима и под утицајем различитих култура мађарски народ је обликовао 
своју специфичну црту.
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„Атилин мач“ који је могао бити парадна сабља 
неког мађарског угледника

? Сабљу су Мађари највероватније преузели 
од Алана. На који начин то доказује наука?

? Наброј народе који једни друге следе на степи. Са којим су народима и културама долазили у додир преци Мађара када су 
се селили према западу?

40. Сеобе Мађара по источноевропској 
степи

СТЕПА Мађарски народ, напустивши пределе око Тобола и Иши-
ма нашао се у степским пределима. Травнате степе простирале су 
се од Кине до Карпатског басена. Овде су од 2. миленијума пре 
н. е. пролазили многи номадски народи, напасајући своју стоку. 
На овом огромном простору долазило је до брзих преокрета уко-
лико су се услови за живот једног народа погоршали због природ-
них услова или напада других народа. Номадски народи су стално 
ратовали међусобно. Те сталне сеобе народа из унутрашњости 
Азије завршавале су се у Карпатском басену.
 Велики талас сеоба народа пред крај старог века изазвали су 
Хуни код Волге 370. године. Ускоро су Хуну били у Карпатском 
басену. Следили су их Авари који су 568. године стигли на прос-
тор између Дунава и Тисе. После сеобе Авара степом су завла-
дали други турски народи. На источноевропском делу степе нас-
тало је једно кратко време бугарско-туркменско царство којег су 
око 670. године срушили туркменски Хазари.

� Хазари су победили Бугаре и створили трајну државу (670. година–X 
век) ујединивши номадске и полуномадске народе који су живели север-
но од Кавказа покрај Дона и доњег тока реке Волге. Поред сточарства раз-
вијена је била и земљорадња: примењивали су тешки плуг, а бавили су се 
и виноградарством и баштованством. У њиховим градовима је цветала тр-
говина и занатство.

Сеоба Мађара од Башкирије до Етелкеза
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 По угледу на туркменски водећи слој и овде су два кнеза управљала цар-
ством. Ова тзв. двојна кнежевска власт имала је на челу вођу поштованог 
попут божанства (каган), али он није имао стварну власт, то је имао други 
кнез који је водио војску и управљао државом. Хазари су покушали загос-
подарити степом, што раније није успело ни једном народу, али нови талас 
сеоба у X веку уништио је њихово царство и збрисао их је. Занимљиво је 
да је владајући слој Хазара прихватио јудизам, како би избегли утицај су-
седних муслиманских и хришћанских сила.

БАШКИРИЈА Нема поузданих извора о томе када су се преци 
Мађара преселили из западног Сибира у крајеве између реке Вол-
ге и Урала, који је по татарском народу који и данас живи на тим 
просторима, добио назив Башкирија. Претпоставља се да је нека 
од бројних номадских сеоба између 500. године пре н.е. и 500. 
године после н. е. покренула сеобу Мађара на нову територију.

Не знамо довољно о овом периоду, али је сигурно да су живели 
међу туркменским народима. Тако су Мађари мада угрофинског 
језика, по материјалној култури, у спољном изгледу и у племен-
ској организацији постали слични тим народима. Мађарске речи 
турског порекла сведоче о развијеној земљорадњи и сточарству као 
и племенској организацији, нпр: (ökör), (bika), (üsző), (borjú), (búza), 
(sarló), (tarló), (szőlő), (bor), (törvény), (gyűl), (sereg), (bélyeg), (bűn) итд.

� Народ иранског порекла Алани (Јаси) такође су имали велик утицаја на 
Мађаре. Успомену на то чувају речи: (vért), (kard), (gazdag), (vám), (vásár). 
Ови примери указују на јаке међусобне утицаје номадских народа на те-
риторији степа. 
 Присуство мађарских племена у Башкирији у VI–VII веку видљиво је у перм-
ском језичком утицају. Наставци мађарских бројева –nc; –van; –ven; потом су 
фикси за инфинитив – ni, као и мађарска реч kenyér/хлеб су пермског порекла. 
 О боравку Мађара у Башкирији имамо и писаних извора. Мађарски 
извори Башкирију називају Велика Мађарска (Магна Хунгариа) што 
не упућује на величину територије, већ на њен значај, у смислу Стара 
Мађарска. У XIII веку још је живела успомена на сроднике на Истоку. Бела 
IV је послао мисионаре да их пронађу и покрсте и позвао их да се склоне у 
Мађарску због опасности од Татара. Други мисионарски подухват на челу са 
калуђером Јулијаном је успео да покрај реке Етил (Волге) пронађе мађарске 
сроднике. Јулиан се вратио кући, међутим, други његов поход због најезде 
Татара није био остварен. Може се претпоставити да су се касније утопили 
међу Башкире. На то указују имена два башкирска племена: Jenő и Gyar-
mat. На присуство Мађара на обалама реке Волге упућују и руски извори 
чак из XVI века.

ЛЕВЕДИЈА (VIII век) Према претпоставкама преци Мађара су 
у VIII веку напустили Башкирију и прешли Волгу. Нова домови-
на Леведија (према византијским изворима) могла се простира-
ти између река Волге и Дона. Њихову сеобу су изазвали покре-
ти туркменских народа.
 Ту су дошли у тесну везу са царством Хазара. Највероватније 
су хазарског кагана признали за свог господара.
 Хазари су имали значајни утицај на Мађаре. Двојна власт код 
Мађара, о чему византијски извори не дају податке, највероват-
није је настала по узору на Хазарску. Улогу кагана код Мађара 
је обављао kündü или кенде (сунце), а стварни носилац власти 
био је gyula (месец).
 Хазари који су се бавили развијеном земљорадњом, позитив-
но су утицали на привреду Мађара. Од Хазара су преузели 
рунско писмо за које се претпоставља да је слично писму којег 
су користили Секуљци у Ердељу током средњег века. 

„Мађари су једна врста Туркмена.
Њихов вођа предводи војску од 20 000 коњани-
ка. Вођа се зове Кенде. Ово је, међутим, само ти-
тула њиховог краља, јер особу која њима упра-
вља називају Ђула. Сваки Мађар слуша наредбу 
свог вође Ђулу у стварима рата, одбране и дру-
гим пословима.
 Имају шаторе и селе се ницањем траве и зеле-
ном вегетацијом. Било где да иду, заједно путују 
са целим својим товаром и складиштем, са пра-
тњом (владара), са престолом, са шаторима и 
животињама. […] Њихова места становања […] 
се налазе између две реке. Када стигну зимски 
дани, свако ид њих иде према најближој реци. 
Тамо остану целу зиму и лове рибу. […] држа-
ва Мађара обилује дрвећем и водама. Земља 
је влажна. Имају много ораница. (Стално) поко-
равају оне Словене који станују ближе. Намећу 
им тешке порезе у храни и тако владају њима 
као заробљеницима. […] Мађари обожавају ва-
тру. […] Када Мађари стигну у Керч одрже пазар 
са Византинцима који изађу пред њих. […] про-
дају им робове и купују византијски брокат, вуне-
не тепихе и другу византијску робу. (Ови) Мађа-
ри су наочити људи, лепе спољашности. Одела 
су им израђена од броката. Оружја су им опточе-
на сребром и бисерима. […]
 Приликом просидбе девојке код њих је обичај 
да носе известан број животиња чија је куповна 
цена у складу са девојчиним богатством.“
Од Ибна Русте и Гардизија (X–XI век), опис 
Мађара

? Анализирај начин живота Мађара, њихов сис-
тем владавине и процените њихов број.

„У једном великом граду ове државе [Бугарска на 
Волги], који наводно може дати педесет хиљада 
ратника, калуђер је срео једну Мађарицу жену 
која се из тражене земље удала на ово подручје. 
Она је монаху објаснила пут куда да иде и тврди-
ла је да ће кроз два дана хода наћи оне Мађаре 
које тражи. Тако се и десило.
 Нашао их је поред реке Велики Етил. Када су 
га они видели и схватили да је он Мађар, хришћа-
нин, јако су се радовали његовом доласку. По-
вели су га у своје домове и кроз цело село де-
таљно су се интересовали о хришћанском краљу 
мађарске крви. Било шта да им је говорио о вери 
или нечем другом, пажљиво су га слушали и раз-
умели су његов говор пошто им је језик био потпу-
но исти; а и он је разумео њих. Они су били па-
гани који немају никакво знање о Богу, али не 
славе никакве идоле, већ живе као што живе жи-
вотиње. Земљу не обрађују, једу коњско и вучје 
месо, пију кобиље млеко и крв. Имају у изобиљу 
коња и оружја, а у рату су јако храбри. Из старих 
предања знају да Мађари потичу од њих, али где 
се ови сада налазе, не знају.“
Извештај Рикарда папској канцеларији о Јули-
анусовом путу. На основу извештаја из XIII века 
писао је Јован Кодолањи своје дело под називом 
„Фратар Јулијан“ . Помоћу тог књижевног дела 
можемо се више приближити датој епохи
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ЕТЕЛКЕЗ Преци Мађара су се у првој половини IX века се-
лили на запад, ослободивши се делимично, хазарског утицаја. 
Тада су им се прикључили Кабари као осмо племе. Кабари су 
по тадашњем номадском обичају приликом напада били помоћ-
на војска, а приликом повлачења су држали одступницу. Етелкез 
(Међуречје) нова домовина Мађара простирала се на степској те-
риторији између река Дунава и Дњепра. 

� Један део историчара не сматра Леведију и Етелкез засебним ета-
пама сеобе Мађара. Према њиховим мишљењу преци Мађара су већ на 
крају VII века заузели степско подручје које се налазило северно од Црног 
мора. То доказују тиме што нема трагова у првој половини IX века (830. го-
дине) о спољним нападима ни на Балкану нити у Карпатском басену. Да су 
се преци Мађара преселили у крајеве око Дунава и Дњепра, народи који су 
тамо живели морали би бежати.

 Као што је било уобичајено за номаде тако су и Мађари из 
Етелкеза кретали у пљачкашке походе. Упадали су у северне 
шумовите пределе настањене Словенима, одакле су, углавном, 
одвлачили становништво за робове у византијска пристаништа. 
С друге стране кретали су према западу појављујући се у Кар-
патском басену. Први сигурни подаци постоје о томе из 862. го-
дине. Франци и Моравци су користили Мађаре као плаћеничку 
војску у међусобној борби. Током тих војних похода упознали су 
територије будуће домовине. 
 Мађарска племенска организација је у IX веку доживела ве-
лику промену (савез, оверен крвљу из сопствених вена ). Визан-
тијски и Мађарски извори се слажу у томе да су мађарска пле-
мена у Етелкезу склопила савез. Тиме је снага племенског 
савеза знатно ојачала.

? Какав си карактер народа упознао на основу извора? Опиши њихов на-
чин ратовања. Где сте се срели са сличним? Каква оружја и коњске опре-
ме препознајеш на слици?

Препоручена литература на мађарском језику: Fodor István: 
Verecke híres útján

Селећи се према западу преци Мађара су били под утицајем турских и иранских народа, па су по спољним обележји-
ма били слични туркменским народима. Живели су у VI–VII веку у Башкирији, а у VIII веку у Леведији. Овде су до-
шли у додир са Хазарима који су имали јак утицај на њихову племенску организацију и на њихову привреду.

Одвојили су се од Хазара 830. године и уселили су се у Етелкез где је настао мађарски племенски савез.
Током својих пљачкашких похода од 820. године редовно су се појављивали у Карпатском басену.

„Али говорићемо о организацији и војним пропи-
сима Туркмена који се мало или уопште не разли-
кује од Бугара; овај народ је богат мушкарцима, 
слободан и немари за помпу и остала богатства, 
само брине о томе да се витешки понаша према 
свом непријатељу.
 Овај народ који се налази под управом јед-
ног поглавара, издржава чврсте и тешке казне од 
својих претпостављених за учињене грехе и држи 
их покорнима страх, а не љубав; Умор и тешкоће 
храбро подносе, пркосе врућини и хладноћи, не-
маштину подносе као и остали номадски народи. 
[…]
 Спретно вребају повољну прилику и своје не-
пријатеље настоје победити не толико својим ма-
чевима већ чешће лукавством, изненадним на-
падом. 
 Њихово наоружање састоји се од мача, кож-
ног панцира, лука и копља. Већина њих у борби 
користи две врсте оружја. На раменима носе ко-
пље, а у руци држе лук и чим се укаже потреба, 
користе једно или друго. Током гоњења неприја-
теља, углавном, се користе луком. […]
 Често везују вишак коња на једно уже тј. по-
стављају их у позадину фронта да би их тако 
заштитили. Дубину борбених линија, односно 
редове не формирају једнако. Више воде рачу-
на о „дубини“ својих редова тиме линију напада 
чине гушћом.

 Често мењају начин борбе, углавном се боре 
на одстојању, у заседама, опкољавају неприја-
теља, исценирају повлачење и наглим окре-
тањем нападају непријатеља у расутој форма-
цији.
 Када натерају непријатеља у бекство, немило-
срдно га прогањају, не мислећи ни на шта друго. 
Не задовоље се као Римљани и остали народи 
прогањањем и освајањем плена, већ све дотле 
гоне непријатеља док га потпуно не униште и при 
томе користе сва средства.“
Одломак из „Тактике“ дела византијског цара 
Лава Мудрог
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41. Освајање домовине Мађара

КАРПАТСКИ БАСЕН ПРЕ ОСВАЈАЊА ДОМОВИНЕ 
МАЂАРА: ГЕРМАНИ (453–568) После смрти Атиле 453. го-
дине хунско царство се распало. Карпатски басен је у наредних 
сто година постао домовина германских народа.

� На територији која се налази источно од Тисе формирала се држава Ге-
пида. У Панонији су се настанили Источни Готи, али су се они под вођством 
Теодориха врло брзо одселили у Италију. На њихова места досељавали су 
се германски народи од којих су власт учврстили Лонгобарди.

АВАРИ (568–800) Авари, који су стигли под вођством кагана 
Бајана, освојили су цео Карпатски басен. (Прво су Аваре поз-
вали Лонгобарди у помоћ против Гепида, а после тога су Лонго-
барди прешли у Италију). Авари су номадски народ туркменског 

порекла из унутрашње Азије, који су узенгије пренели у Европу. 
Њихов племенски савез сачињавало је више номадских народа. 
Током сеобе пљачкали су околна подручја. Због пљачкашких по-
хода становништво Балкана је било уништено, што је отво-
рило пут сеоби Словена.

Власт аварских кагана почела је од 630-их година слабити, али 
око 680. године у време распада бугарско -турског царства  
доласком нових номадских племена у Аварију њихова моћ 
се поново повећала. Њихову државу уништило је ојачано Ка-
ролиншко царство. Карло Велики, да би осигурао своје источ-
не покрајине, око 800. године у више војних похода разбио је 
аварски племенски савез и на територији Паноније организо-
вао маркгрофовије. Један део Авара прихватио је хришћанство и 
тако доспео под власт Франака, а други део се повукао на источ-
ни део Карпатског басена.

� ДВОЈНО ОСВАЈАЊЕ ДОМОВИНЕ Током археолошких истраживања 
аварских налазишта настала је теорија о двоструком освајању домови-
не. (Најдоследнији заступник те теорије је Gyula László). Према овој теорији 
други талас доласка Авара у Карпатски басен (680) није чинио турски, већ 
мађарски народ и они су ту остали до Арпадових времена (895–900).

? Одерди назив великог природно – географ-
ског појаса на чијем рубу се налази Карпатски ба-
сен.

Карпатски басен (Панонска низија) у VI веку

Бронзана коњска глава из касног аварског 
периода

? На основу остатака настојте што више пред-
мета препознати. Које је предмете преузела Ев-
ропа од Авара?

Коњска опрема из раног аварског 
периода

? На основу карте направите скицу политичке 
ситуације за период између римске епохе и про-
дора Авара у Карпатски басен. Које су чињенице 
утицале на кретање народа?
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? У VII–VIII веку две велике сеобе народа су одредиле историју Карпат-
ског басена. Који су то народи и како су се односили један према другом?

 Као први корак одвојио се археолошки материјал „другог таласа“ сео-
бе Мађара којег према украсима на појасу наука назива културом са гри-
фонима и витицама. Након детаљног откривања гробова испоставило се 
да се ти налази „касних Авара“ и Арпадових Мађара територијално на-
допуњују. Оба подручја су у доба Арпадоваца припадала Мађарима, што 
доказују називи места и народа.
 На страним језицима називи за Мађаре (Ungarischen, Hungarian) потичу 
од речи оногур (дест племена, назив за бугарско-турски племенски савез) 
такође упућује на везу између усељених номада и Мађара у периоду око 
680. године. Теорију двоструког освајања домовине подржава и схватање 
које сте већ упознали у вези са Етелкезом, према томе су преци Мађара 
живели тамо већ при крају VII века.
 Теорија двојног освајања домовине нуди решење и за порекло Сикуљаца 
који и данас постоје као посебни огранак мађарског народа. Порекло Сикуљ 
(Székely) који и данас живе у југоисточном делу Карпатског басена није тачно 
утврђено. Предања их повезују са хунским витезовима принца Чабе, који су 
остали овде; док их други повезују са турским Кабарима или Бугарима. На-
зиви места Секељфелда доказују да су њени становници већ у раном Арпа-
довом периоду били Мађари. А пошто се може претпоставити да су живели 
у Карпатском басену већ 895–900. године, значи пре освајања домовине, мо-
гуће је да у њима видимо потомке касних Авара који се сматрају Мађарима.

Писаних доказа нема. Додуше, историјски извори се могу тумачити и пре-
ма ставовима Ђуле Ласла. Пронађена су гробоља из касног аварског пери-
ода у која су сахрањивали и у Арпадовом добу, али из археолошких налаза 
је тешко установити каквим су језиком говорили њихови власници. Данас у 
мађарској историографији постоји спор око теорије двојног освајања домо-
вине.

ФРАНЦИ, СЛОВЕНИ (800–895) Распадом аварске државе 
Славени су се у великом броју настанили у Карпатски басен. 
На подручју преко Дунава стварани су мањи словенски центри 
као Залаварско властелинство Прибине. Славени су признали 
власт Франака и били су њихови вазали. Франачка држава је 
била у рату са моравском државом, која је контролисала севе-
розападни део басена. Од 862. године обе стране су тражиле 
помоћ Мађара који су живели у Етелкезу, па су преци Мађа-
ра плена ради ратовали на обе стране. Након смрти Сватоп-
лука (894) моравска држава се распала. Почетком Мађарског 
освајања домовине није постојала јака државна формација у Кар-
патском басену.

Карпатски басен у VII–VIII веку Украсни диск за плетенице из доба освајања до-
мовине Мађара

? Упореди мотиве украсног диска за плетени-
це и бронзане коњске главе из доба Авара (види 
на предходној страни). Какве закључке можеш 
извести?

Натпис са најранијим мађарским писмом из једне 
секељфелдске цркве (Енлака) у Ердељу

? Од кога и када су могли преузети Мађари 
мађарско рунско писмо (rovásírás)? Под каквим 
околностима је могло опстати ово писмо до XVI 
века? Уз помоћ приложене абцеде дешифрујмо 
текст.
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ПРВА ЕТАПА ОСВАЈАЊА ДОМОВИНЕ Преци Мађара су из 
Етелкеза водили бројне пљачкашке походе ради прибављања пле-
на, а често и по позиву за богате поклоне. Тако су Мађари, као 
савезници Лава Мудрог, напали бугарског цара Симеона који 
је претио Византији.
 После успешних пљачкашких похода 895. године главнина 
мађарске војске била је поново у рату кад је уследио напад са ис-
тока. Печењези у Етелкезу нису кренули у пљачкашки поход, већ 
су са целим народом нагрнули на Мађаре, пошто су и њих при-
тискали други.

� На степи је настала ланчана реакција: Арапи су у околини Аралског је-
зера потукли Узе, ови су напали Печењезе, а ови су истиснули Мађаре из 
њихове раније домовине. Ситуацију је Мађарима отежала и бугарска ос-
вета. Губици су били велики како у људству тако и у стоци, али, ипак, нису 
потпуно истребили становништво као што то тврде извори, јер то не дока-
зују ни археолошки налази.
 Уочи освајања домовине на челу мађарског племенског савеза били су 
Курсан и Алмош. Према данашњем мишљењу Курсан је имао положај кун-
деа, а Алмош ђуле, али могу се наћи докази и за супротну тврдњу. Алмо-
ша су жртвовали у Ердељу на првој станици пута (према предањима постао 
је жртва сакралног убиства), његову функцију је преузео његов син Арпад. 
Тако се за Арпадово име везује велико дело – освајање домовине.

Тачан пут кретања предака Мађара не познајемо, али верује 
се, да су дошли кроз северозападни кланац Карпата (Верец-
ке, Татарски кланац) и преко ердељских кланаца (Бекаш кла-
нац) па су се спустили на Алфелд и заузели подручје до линије 
Гарам-Дунав. Не рачунајући Бугаре на овој територији, као што 
смо видели, нису могли наићи на значајнији отпор.

У изворима нема података о следећим годинама, а највероват-
није су били заузети уређивањем нових насеља, на што указује 
и чињеница да више година нису покренули војне походе према 
западу. Мада је моравско-франачки конфликт могао послужити 
за нападе.

Карпатски басен у периоду непосредно пре освајања домовине

? Опиши владајуће односе и бројност народа у Карпатском басену у пре-
двечерје освајања домовине Мађара.

Страховито оружје Хуна, Авара и Мађара, тзв. 
рефлексни лук, углавном је био сличан. Са цр-
тежа се добро види да је састављен од еластич-
ног дрвета, од животињске тетиве и слепљених 
плоча рогова са туткалом од рибљих костију. У 
мирном стању је имао облик обрнутог слова С, а 
за натезање лука била је потребна велика снага 

(према Ласлоу Ђули).

? Какву су улогу имали лукови код номадских 
народа? Шта пише о томе Лав Мудри у свом делу 
под насловом „Тактика“?

? Чиме је према хроници Арпад купио нову до-
мовину своме народу? Како можеш да извлачиш 
податке о начину живота Мађара из наведеног 
одломка? Какве се политичке реалности X века 
могу извући из текста?

„На то су Арпад и седам војсковођа продрли у 
Панонију, не као дошљаци, већ као законити 
власници. Онда су послали другог изасланика 
до кнеза [код Сватоплука) кога су отпустили сле-
дећом поруком: »Арпад и његови људи ти кажу 
да на оној земљи коју су купили не останеш даље 
ни под каквим условима, пошто је твоја земља 
купљена за коња, трава твоја за узде, а вода за 
седло, а ти због свог сиромаштва и грамзивости 
земљу траву и воду препустио си њима.« Пошто 
су поглавару саопштили поруку, овако им је од-
говорио: »Нека тог коња убију са тољагом, узде 
нека баце у рит, а седло нека баце у воде Дуна-
ва.« На шта је изасланик овако одговорио: »А 
онда какву штету ће имати мој господар [Арпад] 
од тога? Ако убијеш коња даћеш његовом коњу 
храну, ако позлаћене узде бациш у траву, његови 
ће људи пронаћи за време косидбе, ако позлаће-
но седло бациш у Дунав, његови рибари ће га из-
вући на обалу и однети кући. Чија је земља, тра-
ва и вода, његово је све!«
Одломак из „Будимске хронике“. То је дело нас-
тало на основу прахронике из XI века, која је 
(као и Анонимусово дело) носило наслов „Gesta 
Hungarorum“ –  Прича о Мађарима
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Освајање домовине Мађара како је илустратор Кепеш Кронике (Хертулфија Миклош Међеши) приказао у XIV веку и како је то 
видео Арпад Фести (Feszti Árpád) на крају XIX века.

? Упореди две слике. Како приказују догађаје? У каквим су оделима учесници, које детаље догађаја истичу слике, ко су 
централне  личности?
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ДРУГА ЕТАПА ОСВАЈАЊА ДОМОВИНЕ 898. године ситу-
ација се променила. Владар источних Франака, да би потиснуо 
свог италијанског противника Беренгара, позвао је у помоћ мађар-
ску војску. Мађарска војска је преко Саве прешла у северну Ита-
лију где је пљачкала и уништавала градове. Тамо су презимили и 
900. године вратили су се кући. Први су напали Моравце, про-
теравши их из Карпатског басена. После тога су напали Ба-
варце, заузели су Панонију (подручје западно од Дунава, област 
између Драве и Саве, Бечки басен) уништили мала словенска и 
тевтонска средишта.
 До почетка X века цео Карпатски басен је пао у руке Мађа-
ра, а и већи део становништва су чинили Мађари: око пола 
милиона. Осим Мађара био је значајан број Авара (300 000), по-
том група разних словенских народа, а на западу Бавараца. Ови 
подаци су само процене, јер наука различито суди о томе.
 Освојену домовину је требало заштитити. Војним походом 902. 
године уништени су остаци великоморавске државе и приграбље-
не освојене територије. Са Баварцима се више пута ратовало. 
Они су (904) Курсана и његову пратњу намамили и на једној 
свадби убили, после чега је код Мађара престао систем двој-
не кнежевске власти и Арпад је постао једини вођа мађарског 
племенског савеза.

Војни потези освајања домовине Мађара

? Које су чињенице одредиле границе насељавања Мађара? Упореди територије које су заузете за време освајања домови-
не са границама из периода Иштвана светог.

„Устајући ујутро, пре зоре, Тетењ је поделио своју 
војску на два дела. Један део је послао мало уз-
водно да се по прелазу реке, на изненађење Ђале, 
умеша у борбу. То се тако и догодило. Пошто им 
је прелаз био лак, обе војске су истовремено за-
почеле борбу. Дошло је до јаке борбе и војници 
вође Ђалуа били су побеђени, много је међу њима 
погинуло, а многи су доспели у заробљеништво. 
Када је то видео њихов вођа Ђалу, да би спасао 
свој живот, почео је бежати са неколицином људи. 
Али како се у свом бегу журио према својој тврђа-
ви која је лежала поред реке Самош, Тетењеви ви-
тезови су храбро појурили за њим и убили га по-
ред потока Капуш. Када су становници земље чули 
за погибију свог господара, добровољно су пру-
жили руку помирења и изабрали су Тетења, Хор-
ковог оца за господара. На месту које се назива 
Eskülő, (eskü = заклетва) своју верност су потвр-
дили заклетвом. И од тога дана ово се место нази-
ва Ешкиле. А Тетењ је од тада ову земљу поседо-
вао у миру и срећи и задржао је све до  Иштвана 
светог. “ 
Анонимус о освајању Ердеља
? Потражи у причи аутора знакове који указују 

на то да је реч о измишљеном догађају. Као по-
моћ може ти послужити и карта. Како аутор обја-
шњава порекло географских имена?



199

 Баварсци су 907. године великим снагама напали Мађаре 
код Дунава, међутим, у близини Пожуна су потучени. Овом по-
бедом Мађари су одбранили своју нову домовину, створивши мо-
гућност за опстанак своје нације.

Препоручена литература на мађарском језику: László Gyula: 
Emlékezzünk régiekről

? За чега су користили торбу коју је красила украсна плоча? У стварности 
колика је једна оваква торба („tarsolylemez“)? Где сте видели сличне моти-
ве?

„…народ Мађара жедан убијања и ратовања из-
ненађује успаване хришћане, јер је њих више ра-
није пробудила стрела него вика; а друге које су 
проболи у креветима није више могла пробуди-
ли ни галама, ни ране, пошто им је пре одлетела 
душа него сан. Започела је тешка борба са свих 
страна: Туркмени [Мађари] су окренутих леђа, 
као да беже, прецизно испуцавали стреле. […] 
њихову подлу природу нису задовољила овак-
ва убијања хришћана, већ да би глад свог под-
муклог беса заситили, пројуре кроз земље Бава-
ра, Шваба, Франака, Саса и све спале. Није се 
нашао нико ко би их дочекао у неком природно 
зашти ћеном заклону. Овде је народ наредних не-
колико година њима плаћао порез.“
Лиутпранд (X век)

Украшена плоча са торбе из налаза код Ракамаза

Након распада хунског царства Карпатски басен (Панонска низија) је и надаље остао привремено станиште но-
мадских народа.

Археолошки налази наговештавају да се Мађари у Карпатском басену појављују крајем VII века.
Преци Мађара, полазећи из Етелкеза, под вођством Арпада у две етапе су освојили Карпатски басен.
Одбацили су 907. године баварски напад и одбранили освојену територију.

42. Од насељавања до формирања 
државе

ПЉАЧКАШКИ ПОХОДИ Номадски Мађари су већ и раније из 
својих пребивалишта покретали пљачкашке походе против сусе-
да. Ови походи имали су улогу и током припрема освајања до-
мовине. Пошто су освојили Карпатски басен и успоставили 
своју власт (907), сваке године су покретали пљачкашке по-
ходе, а понекад и више истовремено.
 Извори сведоче о походима на Запад, али су нападали и Ви-
зантију. Претпоставља се да су опустошили и северна словенска 
подручја, мада извори о томе не говоре. Најчешће су упадали у 
северну Италију, Баварску и Саксонију, својим брзим коњи-
ма стигли су и до јужне Италије, Француске, прешли чак Пири-
неје.

� Главни циљ војних похода било је прибављање плена. Пљачкаш-
ки походи доносили су пустошења и патње народима западне Европе. 
У том периоду често су се чуле молитве: „Господе, спаси нас мађарских 
стрела“. Мађари су, првенствено, пљачкали богате цркве и манастире; 
плен је био злато, сребро и скупоцене тканине. Опљачкане предмете без-
успешно бисмо тражили међу археолошким налазима, јер су их утопили, 
златари су правили предмете према мађарском укусу. Одводили су вели-
ки број заробљеника. Њих су продавали као робове или су са њима увећа-
вали број својих слуга.

? Анализирај начин борбе предака Мађара. 
Шта обајашњава њихове успехе? Опиши однос 
аутора према прецима Мађара.
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 Како је могуће да је мађарска коњица више од једне деценије 
скоро без препреке уништавала развијене територије Европе? На-
кон распада Франачког царства распарчана западна Европа била 
је заузета унутрашњим борбама за власт, па су због тога били 
неспособни да се успешно супротставе Норманима, Арапима и 
Мађарима. Често су мађарске чете стизале по „наруџбини“ вође 
понеких покрајина који су их користили за обрачун са својим про-
тивницима. Успеху Мађара допринео је номадски начин рато-
вања који је за западне витезове био необичан. Снажни напади 
дисциплиноване мађарске коњице, привидно повлачење, наноси-
ли су недисциплинованој западној војсци пораз за поразом.

Манастир светог Галена где су мађарски пљач-
каши поштедели шашавог монаха Херибалда

„ Исусов верни слуго Божји, стари Германијане, 
моли се да овај бич, који смо ми бедници заслу-
жили, избегнемо милошћу краља небеског […] 
молимо те, мада смо твоје безвредне слуге; од-
брани нас од мађарских стрела.“
Црквена молитва из Мадене (924).

? Потражи шта је  раменасти камен.

Рељеф деформисаног мађарског ратника са 
плетеницама на раменастом камену (конзоли) 

из Регенсбурга

? Подсети се на догађаје у Санкт Галену. Упо-
реди шта каже монах Херибалд о пљачкашким 
походима Мађара а шта пише Лиутпранд. Како 
су настале разлике?

? На која веровања паганских Мађара те пот-
сећа цитат који је узет из „Сликовне Хронике“?

Вођа Лехел (Лел) удара својим рогом цареву гла-
ву : „Ходаћеш предамном и бићеш ми слуга на 

ономе свету“ („Сликовна Хроника“)
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 Пљачкашки походи, организовани током више деценија, примо-
рали су народе Запада на сарадњу. Саски владар Хенрих I (Пти-
чар) склопио је мир са Мађарима по цени плаћања пореза девет 
година, а примирје је искористио за јачање својих снага. У десе-
тој години (933) одбио је да плати порез. Својом војском се суко-
био са Мађарима и поразио их у близини Мерзебурга. Ова бит-
ка је изменила однос снага. Отон I (Велики) је 955. године задао 
одлучујући ударац Мађарима код Аугсбурга, тиме су заврше-
ни пљачкашки походи.

МАЂАРСКО ДРУШТВО У X ВЕКУ Ко је покретао пљачкашке 
походе? Ко је учествовао у њима? Извори не дају поуздан одговор 
на ово питање. Вероватно да није сам кнез управљао овим похо-
дима, него су то изводила поједина племена, првенствено је било 
речи о акцијама пограничних племена којима су управљали племен-
ски поглавари. 
 Нејасно је и порекло војних снага које су учествовале у тим похо-
дима. Одговор зависи и од тога какав став заузимамо у погледу раз-
вијености мађарског друштва у X веку. Ако претпоставимо да је 
распадање племенске организације било још на почетном сте-
пену, односно да је друштво било подељено на племенске достојан-
ственике и на групу слободних ратника, онда је маса наоружаних 
номадских пастира кренула према далеком западу у жељи за пле-
ном. Ако пак рачунамо са развијеним друштвом у коме су већ 
формиране племенске старешине и родовске старешине, оружана 
пратња која је обезбеђивала власт и слојеви слободњака примора-
ни на службу, онда су пљачкашке походе предводиле племенске 
старешине са својом пратњом. У овом случају је главни циљ био 
стицање плена потребног за плаћање оружане пратње. (У X веку 
постојао је значајан број оних који нису били слободни нпр. ратни 
заробљеници, звали су их (гладни/ínek)

ПРОПАСТ ИЛИ ОПСТАНАК? Крајем X века после укидања 
пљачкашких похода Мађари су стигли до значајне раскрснице. 
Улог је био велик: опстанак или пропаст. Један пут је предвиђао 
судбину номадских народа (Хуни, Авари) који је значио нестанак 
после кратког успеха. Друга могућност је била прикључење тек 
христијанизованој феудалној Европи која је осигуравала опстанак. 
Ово је конкретно значило да су племенске и родовске старешине 
издржавање себе и своје пратње требали уместо на ратне по-
ходе, поставити на сигурније темеље. Сиромашни слој слобод-
них људи су требали да присиле на давање (феудалних) дажбина.

� Тај процес је текао истовремено и код Чеха, Пољака и Данаца. Не поду-
дара се само време дешавања, већ су и токови дешавања исти. Истицале 
су се јаке вође које су победиле своје противнике, приграбивши већи део 
земље. После тога су се заједно са својим народом прикључили хришћан-
ству, а да би обезбедили подршку новом поретку, основали су црквену хије-
рархију. Често се – као и код Мађара – овај процес не може везати за једну 
историјску личност, покретачи су водили крваве борбе док су њихови на-
следници могли усмерити већи део своје снаге на изградњу државе.

ГЕЗА (972–997) Арпадови наследници су, према номадском на-
следном реду следили једне друге. Увек је најстарији мушки 
члан породице наслеђивао власт (сениорат). Тако је 972. годи-
не кнежевски престо припао Арпадовом праунуку Гези.

Мађарско друштво у X веку

? Упоредите садржај табеле и текст уџбеника.

Мач Иштвана светог

? Упореди мач Иштвана светог са „Атилиним 
мачем.“ (стр. 190). Шта можете закључити на ос-
нову украса?
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� На основу оскудних извора не можемо реконструисати промене кне-
жевске власти првих деценија после освајања домовине Мађара. Најве-
роватније је Арпадова власт ојачана након Курсанове смрти (904. године), 
али из времена пљачкашких похода нема трагова јединствене централне 
власти (претпоставља се, да је у Карпатском басену опао значај кнеза, а 
порастао значај родовских старешина).

 За Гезино име се везује укидање власти племенских и ро-
довских старешина. О овим, вероватно крвавим борбама, нема 
извора, мада када се говори о њему спомиње се као „владар кр-
вавих руку“. Геза је браком учврстио своју власт. Оженио се Ша-
ролтом кћерком ердељског Ђуле и тиме добио подршку источног 
дела државе.
 Геза више није покретао пљачкашке походе, настојао се од-
бранити од напада са запада. Своје изасланике је 973. године 
послао немачко-римском цару Отону I (Великом) у Кведлин-
бург. Тражио је мисионаре за свој народ, а за узврат се одрекао 
мађарских територија преко реке Лајте.
 Његова политика је донела жељене резултате, Гезине унутраш-
ње послове нису ометали спољашњи напади. Владар се покрстио. 
Он сам је и даље живео на пагански начин, али је сина Вајка по-
тоњег Иштвана светог васпитавао у хришћанском духу. Нови 
спољно по литички правац доказује и женидба Вајка са бавар-
ском принцезом Гизелом. Тако су Арпадовци били родбински 
повезани са саском царском династијом, а витешка пратња Гизе-
ле ојачала је кнежеву власт.

ИШТВАН СВЕТИ (997–1038) После Гезине смрти (997. године) 
велики део државе био је у рукама Арпадоваца. Копањ, најстарији 
у породици Арпадоваца се, међутим, побунио против Иштвана.

� Копањев отац (Серенд Ћелави) је исто био праунук Арпада као и Геза. 
Највероватније је примио западно хришћанство, али је живео на пагански 
начин, имао је и више жена. Пошто је био старији од Иштвана, он је на ос-
нову старог права (сениората), након смрти Гезе, требао да наследи кне-
жевску власт. То је потврдио и тиме што је – по старим обичајима (левират) 
– запросио Шарлоту, Гезину удовицу. Геза је, одредивши Иштвана за свог 
наследника, прихватио обичај раширен у западној Европи (примогениту-
ра), по којем власт наслеђује прворођени син. Да би онемогућио Копањо-
ву борбу са Иштваном и обезбедио свог наследника, Геза је у Шомођу од-
редио Копању области које су се налазиле изван главних путева и биле 
у окружењу кнежевских утврђења. 

Поразивши Копања Иштван је задржао власт у својим ру-
кама. Ситуације је била зрела да кнез затражи краљевску ти-
тулу која му је осигурала већу част. На снагу тадашње државе 
указује чињеница да му је папа Силвестар II доделио круну (Се-
тите се Чешке и Пољске). Иштван је крунисан у Острогону на 
прекретници 1000. и 1001. године.
 Млади краљ је силом морао да учврсти своју власт. 1003. годи-
не је од свог ујака ердељског Ђуле отео „државу“ али му је жи-
вот поштедео. Последњи подухват била је победа над Ајтоњем, 
господарем територије Тамишке области. Након тога Иштван је 
постао владар целог Карпатског басена. Поседи побеђених пле-
менских и родовских поглавара прешле су директно у његове 
руке. Тада је своју снагу могао концентрисати на организо-
вање државне власти. 

„Пошто му је велике бриге задавало сузбијање 
побуњеника, спречавање паганских обичаја, 
да оснива бискупије према својој вери у корист 
свете цркве, једне ноћи га је Господ утешио са 
дивним привиђењем, послао је пред њега јед-
ног младића лепе спољашности, који му се ова-
ко обратио: »Мир с тобом, изабраниче Христов! 
Наређујем да твоје бриге нестану. Није теби дато 
да изведеш оно што си замислио у својој гла-
ви, јер твоје су руке упрљане људском крвљу. 
Од тебе потиче дечак који ће се родити, коме ће 
Господ поверити извршење свих планова. Он ће 
бити један од краљева кога је Господ изабрао. 
Круну земаљског живота замениће круном веч-
ног живота.«“
Одломак из Велике легенде Иштвана светог

? Покушај прочитати краљево име. (Решење 
је: STEFANUS REX)

Потпис краља Иштвана I

? О ком мађарском кнезу се говори у горе на-
веденом одломку? Да ли си добио/добила реалну 
слику о кнезу? Из чега се види да је легенда пи-
сана више деценија након догађаја?
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� Иштванова света круна којом га је крунисао острогонски надбискуп Аст-
рик није иста круна коју данас познајемо. Она је састављена од доње грчке 
и горње латинске круне, настале у XII веку. Од крунидбених симбола само 
плашт потиче из Иштвановог доба.

Једини савремени портрет краља Иштвана ос-
тао је на крунидбеном плашту који је извезла Ги-

зела

? Којим знамењима власти приказује плашт 
краља Иштвана? Упореди приказ из XI века са 
данашњим (мађарским) владарским инсигнија-
ма.

„У то доба је био један велики поглавар под име-
ном Антоњ у Марошвару, који се у Бодоњу гра-
ду [Видин] крстио према грчком обреду. Он се 
разметао собом и својом снагом. Надаље имао 
је седам жена, јер није био савршен у хришћан-
ској вери. А краљу Иштвану није одавао пошто-
вање, јер се ослањао на своје војнике и војску 
својих племића, људи над којима је владао. Имао 
је безброј необузданих коња, не рачунајући оне 
које су у шталама чували коњушари. Имао је и 
много стоке, свако крдо је имало свог говедара, а 
имао је поред тога и мајуре и дворце.Чак је имао 
власт и над краљевом соли, која се преносила 
Марошом. На пристаништима реке све до Тисе 
држао је царинике и стражаре и све је царинио. 
Од Грка је добио овлашћење а у част Светог Јо-
вана Крститеља подигао је манастир у помену-
том Марошвару и сместио је тамо игумана са грч-
ким монасима…“
Одломак из тзв. Веће легенде бискупа Гелер-
та светог

? Због чега је морао Иштван свети да се обра-
чуна са Ајтоном, иако је и тај био хришћанин? 
Шта је чинило богатство вођа који су се населили 
после освајања домовине Мађара? Шта је обез-
беђивало њихову власт? Изабери део из цитата 
који највише указује на велику власт Ајтона.

Генелогија династије Арпадоваца до почетка 
XII века

? Које принципе наслеђивања познајеш код са-
времених династија? Који принцип су примењива-
ли Арпадовци у X веку?Саставио историчар Ђерђ Ђерфи
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Од великог значаја је било стварање самосталне црквене ор-
ганизације на челу са острогонским надбискупом. Тиме је ојача-
ла независност државе, јер је поглавар мађарске цркве био под-
ређен само папи. Иштван је основао надбискупије у Острогону, 
Калачи затим бискупије у Веспрему, Печују, Чанаду, Ђеру, Јегри 
и Ђулафехервару. Обавезао је села да изграде цркве (10 села по 
једну цркву). Цркве, грађене од камена служиле су и за задр-
жавање становништва на насељу. Да би материјално обезбедио 
постојање цркве, прописао је обавезно плаћање десетине.
 Од мисионарских редова први су у Угарску стигли представ-
ници бенедиктинског монашког реда. Уз краљеву помоћ ос-
новали су своје прве опатије у Панонхалми и у Печвараду.

И изградња световне власти се везује уз Иштваново име. Тери-
торија државе је подељена на краљевске вармеђе које су обав-
љале војно-управне, привредне и судске послове. Упоришта 
вармеђа биле су краљевске тврђаве, изграђене на краљевским 
имањима (најчешће земљане тврђаве).

� Црквеном организацијом и краљевским вармеђама детаљније ћеш се 
бавити у следећој школској години. Њиховим стварањем Иштван је одре-
дио вишевековни развој Мађарске унутар Европе. Иштвана римокатолич-
ка црква – која га је1083. године прогласила за свеца – и цела Мађарска 
поштује као једног од највећих историјских личности. Сваке године 20. ав-
густа се прославља дан Иштвана светог.

Мађарска црквена организација у доба Иштвана I (светог)

? Који је значај тога што је Иштван своју државу везао за католички Запад? Анализирај географски положај 
бискупија. Коју појаву, насталу оснивањем државе, препознајеш? Назив једне епархије одступа од осталих. 
Због чега?

„...дајем ти моћ, да у мојој држави било где про-
поведаш, даћу ти пратиоце који ће те служити 
даноноћно. Ти само проповедај и посеј у срцима 
овог народа семе живота. […] наредићу својим 
настојницима да од народа сакупе десетину од 
житарица за твоје издржавање. Желим да сви 
плаћају десетину. Не треба да оскудевате у зе-
маљским потребама само радите своје задужење 
у Христовој служби, у проповедању, у крштењу и 
да невернике обратите Христу.“
Одломак из Веће легенде Гелерта светог

? Аутор легенде о сусрету Иштвана и бискупа 
Гелерта описује најбитније чињенице за органи-
зацију цркве. Које су то?
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„ Божанско, каква је и ова Круна, мора бити савршено и оно захтева и са-
вршене краљеве. Tо чини народ савршеним и тако онда на крају и држава 
буде задовољна и савршена, а савршени, по наредби Бога, дуго опстају. 
Мислим, међутим, да цео украс Круне заједно са светим сликама и са својим 
значењем ништа друго не жели, већ да сâм крунисани краљ и цела нација 
која је под његовим вођством добије благословену апостолску веру, да се 
труди да негује и воли државу и ако је потребно, оружјем брани.“
Петер Реваи главни жупан вармеђе Туроц и чувар круне о Светој круни 
(почетак XVII века)

Препоручена литература на мађарском језику: Györffy György: 
István király és műve

Из нове домовине Мађари су кретали у пљачкашке походе који су због подела у Европи били успешни, али након ује-
дињења европских снага су били заустављени.

На крају X века опстанак Мађара зависио је од прикључења хришћанској феудалној Европи. Покоравање власти 
племенских поглавара и изградњу хришћанске државе започео је кнез Геза.

Гезино дело завршио је Иштван свети. Изградио је јаку мађарску католичку црквену организацију и систем краљев-
ских вармеђа. Овим је мађарску државу прикључио хришћанској Европи.

Света круна симбол постојања мађарске држа-
ве 1000 година

 1. Покушај одредити каквe везе карактеришу неки 
народ. Колико се оне мењају током историјског раз-
воја?
 2. Историја предака Мађара одвијала се на прос-
тору источне Европе и западне Азије. Зашто настају 
тешкоће код проучавања историјских развоја? 
 3. Узимајући у обзир ставове лингвистике и архео-
логије у којој мери су дошле ове две науке до супрот-
них доказа?
 4. Присети се шта си учио/учила о степама, какви су 
утицаји и у којој мери одређивали формирање мађар-
ског народа? 

 5. Карпатски басен је од Римљана све до доласка 
Мађара био раскрсница народа. Какве су друштвене, 
културне и друге специфичности спречавале трајно 
настањивање народа који су долазили у ову област?
 6. Преци Мађара су током својих пљачкашких по-
хода опустошили велики део Европе. Како је то било 
могуће и како су зауставили ове походе? Ко је учество-
вао у пљачкашким походима? У којој је мери одговор 
везан за питања која се тичу целог мађарског народа?
 7. Процени из више аспеката (привреда, друштво, 
култура) велико дело – оснивање државе. Која је уло-
га хришћанства у овом процесу?

Историја Мађара до оснивања државе
(4. миленијум пре н. е. – 1000. година)

(Питања и задаци на крају поглавља)
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ИСТОРИЈЕ СТВАРАЊА На основна питања о опстанку света 
свака је култура у почетку – од Сумера до Келта и Финаца – тра-
жила одговор преко митова. Скоро у свакој митологији можемо 
наћи историју настанка света.

Настанак света
„ У безграничном ништавилу живео је тајанствени дух света којег никад није 
угледало око живог човека. Он је створио Царство маглина на далеком се-
веру, а на југу Муспела, државу ватре. У Царству магли створио се бунар 
и из њега је потекло дванаест река: Хлад, Ратна жеља, Јурило и остали. 
Ови токови су се претворили у лед, па су полако напунили провалије. А из 
Царства ватре струјао је врели ваздух и ватрене искре. Тамо где се врели 
ваздух сусрео са леденим рекама, отапао се лед, па се из отопљених капи 
створио један огромни див Имир. Овај Имир био је праотац дивова иња, 
био је зло и страшно створење. 

VI Свакодневни живот, историја 
начина живљења 

(Модули)
А) Веза човека и природе у митовима

 Краљ Гилфи се сада интересовао шта је јео овај Имир, чиме се хранио. 
Сазнао је да када се сретну мраз која струји из Царства магле и топли ваз-
дух који долази из Царства ватре, настаје једна огромна крава и из њеног 
млека су се хранили Имир и његов народ.
Огромна крава је лизала и лискала слану стену од иња и, гле, на стени 
су се појавили људски облици и из њих је иступио бог Бур, изузетне лепо-
те. Деца бога Бура су се поженила са дивовским девојкама и донели су на 
свет боговску децу. Прво дете био је Один, најмудрији и најмоћнији међу 
боговима.
 Касније је настала борба између богова и дивова иња. Победили су бо-
гови, а само се један дивовски пар спасао. Од њих су потекли каснији ди-
вови.
 Након тога богови су од Имира, из прастарог дива створили земљу. Из 
његове лобање је настало небо на чија су четири ћошка стала четири па-
туљка: Исток, Запад, Север и Југ.

Лапонски шамански бубањ. Карика која је смештена на њему под утицајем 
добовања се помера из чега шаман исчитава поруке виших сила

? У култури којих народа сте се већ срели са шаманима? 

Прва књига Мојсијева која се зове постање - ства-
рање свијета

 1. У почетку створи Бог небо и земљу.
 2. А земља бјеше без обличја и пуста, и бјеше 

тама над безданом; и дух Божји дизаше се 
над водом.

 3. И *рече Бог: нека буде свјетлост. И би свјет-
лост.

 4. И видје Бог свјетлост да је добра; и растави 
Бог свјетлост од таме.

 5. И свјетлост назва Бог дан, а таму назва ноћ. 
И би вече и би јутро, дан први.

 6. Потом рече Бог: нека буде свод посред воде, 
да раставља воду од воде.

 7. И створи Бог свод, и растави воду под сво-
дом од воде над сво дом; и би тако.

 8. А свод назва Бог небо. И би вече и би јутро, 
дан други.

 9. Потом рече Бог: нека се сабере *вода што је 
пад небом на једно мјесто, и нека се покаже 
сухо. И би тако.

10. И сухо назва Бог земља, а зборишта водена 
назва мора; и видје Бог да је добро.

11. Опет рече Бог: нека пусти земља из себе тра-
ву, биље, што носи сјеме, и дрво родно, које 
ра ђа род по својим врстама, у којем ће бити 
сјеме његово на зе мљи. И би тако.

12. И пусти земља из себе тра ву, биље, што носи 
сјеме по сво јим врстама, и дрво, које рађа 
род, у којем је сјеме његово по његовијем вр-
стама. И видје Бог да је добро.

13. И би вече и би јутро, дан трећи.
14. Потом рече Бог: нека буду *видјела на своду 

небеском, да дијеле дан и ноћ, да буду зна-
ци временима и данима и годинама; 

15. И нека свијетле на своду не беском, да обасја-
вају земљу. И би тако.

16. И створи Бог два видјела *велика: видјела 
веће да управља даном, и видјела мање да 
управља ноћу, и звијезде.

17. И постави их Бог на своду небеском да 
обасјавају земљу. 

18. И да управљају даном и но ћу, и да дијеле 
свјетлост од таме. И видје Бог да је добро.

19. И би вече и би јутро, дан четврти.
20. Потом рече Бог: нека врве по води живе 

душе, и птице нека лете изнад земље под 
свод небески.

21. И створи Бог китове велике и све живе душе 
што се мичу, што проврвјеше по води по вр-
стама својим, и све птице крила те по врста-
ма њиховијем. И видје Бог да је добро;

22. И благослови их Бoг говорећи: рађајте се и 
множите се, и напуните воду по морима, и 
птице нека се множе на земљи.
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 Од његових костију су се створила брда од његове крви море и језера, 
од косе дрвеће и жбуње, а од зуба камење и стене. Његове обрве су дале 
зидове који су одвојили копно од мора.
 На северним острвима су се настанили дивови. Копно су назвали Мид-
гар, то је постало место становања људи, а богови су изградили себи па-
лату на Асгарду.“
Германска легенда – према Текли Деметер

? У каквим су природним околностима живели Германи за време ства-
рања мита?

? Упореди германску историју о стварању света са хеленском предста-
вом о настанку света. Које су сличности, а које су разлике?

Настајање света

„Живела је нека ћерка неба ваздушног девичанске лепоте,
која је себе увек сачувала у вечитом светом девичанству
горе, изнад белих облака, на пољани високих небеса.
Самоћа јој је, ипак, досадила, своје девичанство није волела;
остати заувек усамљено, као девица увенути
горе, над белим облацима, у високим усамљеним небесима.

Полако се спуштала ниже, слетела је на површину мора,
на леђа пенушавих таласа, на равницу бескрајних вода.
Јак се ветар изненада створи, олуја крену са истока:
пенило се море, ваљали се таласи.
Ветрови су љуљали девицу, пенушави таласи су се љуљали
на усталасалој површини, на бескрајно плавим водама.
Ветар је девицу заволео, а носећом је море начинило!

Носи у материци свој заметак, носи терет свог девичанског стомака
седам стотина дугих година, кроз период пуних девет људских векова;
па, ипак, не породи свој заметак, не долази на свет чедо.
_ _ _

Стари Уко, вечити боже, господару високог неба!
пожури мени у помоћ, у својим мукама јауком те дозивам;
спаси девојку од свог заметка, од муке које раздиру њен стомак!
Долази брзо, пожури брже, сажали ми се у језивим мојим мукама!
_ _ _
Баш је туда пролетела мала патка, брзим крилима туда је летела:
видела је ноге девојчине, колена у плавичастом мору.
Поверовала је да је нашла џомбу, фину, меку гомилу траве.
Кружила је још, па је кружећи слетела на колено девојци,
фино гнездо је поставила на њу, а јаја је снела на њено колено:
шест лепих јаја од правог злата, а седмо од хладног гвожђа.
_ _ _

Колена је бесно продрмала, а ноге је клатила, клатила:
јаја се откотрљала у море, свих седам су пала у таласе,
разбила се сва на стени и смрскала су се на гребену.
Али нису се изгубила у води, ништа није потонуло у блато,
остао је сваки комад, променило се у нешто друго, много лепше!
Из доње половине јаја настала је тврда земаљска кора,
а од горњег дела јаја настало је високо небо,
из жуманца благе жуте боје родило се дивно сунце,
из горњег дела беланца постао је бледи месечев диск,
а из шарених флека са јајета настале су све звезде на небу,
из црних флека јајета се тамни облак згуснуо.
_ _ _

Али жена вода, супруга вода, ћерка ваздуха,
само се баца у пенама, лута по магловитим морима:
бескрајне воде се налазе пред њом, а иза ње високо небо.

Свећњак са седам кракова (менора) који је не-
престано горео пред јеврејским светилиштем

23. И би вече и би јутро, дан пети.
24. Потом рече Бог: нека земља пусти из себе 

душе живе по врстама њиховијем, стоку и 
ситне животиње и звијери земаљске по врс-
тама њиховијем. И би тако.

25. И створи Бог звијери земаљ ске по врстама 
њиховијем, и сто ку по врстама њезинијем, и 
све си тне животиње на земљи по врстама 
њиховијем. И видје Бог да је добро.

26. Потом рече Бог: да начини мо *човјека по 
својему обличју, као што смо ми, који ће бити 
господар од риба морских и од птица небес-
ких и од стоке и од цијеле земље и од свијех 
живо тиња што се мичу по земљи.

Свето писмо, Стари завјет (превео Ђура Дани-
чић) Књига постања



208

Стигавши у девету годину, прешавши преко десете,
главу уздигнувши изнад воде, чело јој извирује из пена:
створи оно чега још није било: земљи и стени дâ облик
тамо на бескрајним водама на широком, пенастом мору.

Где је руке испружила, наста травната земља;
Где стане својим лепим ногама, ствара рибама смештај;
А где је заронила у дубину, настала је неизмерна дубина.
Где је струк трљала, направила је мекану траву.
Где јој коракнула снежно бела нога, створила је легла лососа,
Где је главу окренула, створио се округли залив.“
Из финског епа „Калевала“
? Подсети се појединих митова о постанку света.

? Које су опште црте митова? Какве чињенице могу утицати на мотиве 
мита?

? Направи таблу о библијској причи стварања света.

? Потражи карактеристичне елементе мита.

? У чему се разликује библијска прича о стварању света од већ упозна-
тих митова?

ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ Појаве у природи које окружују људе за 
човека старог века већином су биле неразумљиве. У својим мито-
вима људи су давали објашњења за ове загонетке. Севање муња, 
потоп, суша или поплаве подједнако су могле означавати међу-
собне борбе богова, казне или награде небеских бића.

? Потражи митске приче у којима је персонификација природ-
них појава.

? Чиме објашњава грчка митологија земљотресе и сумпорна ис-
паравања пећина у Делфима?

ПРЕДЕО И ЧОВЕК Човек је у праисторији био део природе: 
ловећи и сакупљајући плодове хранио се шумским и ливадским 
дивљачима, растињем. Како је направио оружје, одлазио у лов, 
почео је мењати своју околину. Усавршавањем средстава и њи-
ховом применом његова делатност је постајала све изразитија 
и тако је све више мењао природу. 
 Појавом земљорадње започело је крчење шума које је трајало 
миленијумима. И гајење животиња било је повезано са уништа-
вањем шума, људи су почели да напасају животиње у степама,
што је претераном испашом доводило до ширења пустиње.

„Господ је жељу окренуо према планини живог човека;
Господин Гилгамеш је жељу окренуо према планини живог човека.
Својој слузи, Енкидуу овако је зборио: 
„О Ендико! Не даје животу смисао обележена цигла.
Хоћу да продрем у брда, тамо ћу себи створити име;
На земљи, где су други уписали своје име, написаћу тамо имена богова.“
„О, Уме, желим продрети у брдо, буди ми ти помоћник,
Рушилац кедра задовољно делује, 
Господин Гилгамеш задовољно делује,
У свом граду, сви су као један човек, наређује мобилизацију;
Као да су два пријатеља, наређују престројавање.
„Ко има кућу, нек се врати кући, ко има мајку, нека се врати мајци! 
Мушкарци без рођака, који би учинили што и ја, нека стану на моју стра-
ну, њих педесет!“
Наспрам кућа ковача је окренуо ногу,

? Упореди јеврејску и сумерску причу о потопу. 
(Сумерску можеш прочитати на стр. 25. у уџбе-
нику)

? Какве природне појаве могу стајати иза опи-
саног догађаја?

? Уз помоћ скице која се налази у уџбенику на 
27. страни одреди какав је утицај извршило на-
водњавање у Месопотамији. 

? Како је у Месопотамији утицала на политичке 
токове вештачка измена природе?

? Какве особине поседује господар шума по 
миту?

Хувава, господар кедарске шуме, који је поседо-
вао магијску моћ
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Мач, секиру и витешко оружје је дао излити.
Једним делом, ако су могли напредовати,
Хувава је искорачио пред кућу од кедра,
Очи је подигао на њих, очи смрти,
Чело је окренуо према њима, чело зла.
Викнуо је против њих реч, реч тутњаве.
Гилгамешове ноге се тресу, тресу му се мишићи, страх му се увлачи у срце, 
али на пређени пут се вратити неће.
Гилгамеш није спустио руке;
Овако говори:
„Коначно, да сам пронашао твој стан на брду!
За мању ногу твоју донео сам мање вериге,
За већу твоју ногу донео сам велике вериге,
У страховити твој радијус продирем!“
Корен првог дрвета сам је исчупао; синови његовог града, његови прати-
оци,
Одрезали су гране су му, везали у сноп, код подножја брда сложили у 
ред.“
Прича о Гилгамешу

? Због чега је кренуо Гилгамеш да се бори са Хувавом? 

? Зашто су на Блиском истоку брзо нестале шуме?

Б) Масовне забаве у старом веку

ИСТОК У СТАРОМ ВЕКУ Источне цивилизације створиле су ве-
лике градове у којима се развио богат живот, али градско станов-
ништво није имало довољно слободног времена. Становништво 
које је ту живело у потчињеном положају било је запослено, па 
су за одмор, релаксацију, забаве и спектакле првенствено били 
резервисани верски празници. Поред верских обреда за разоноду
су служиле и параде владара, маршеви у част победе.

КАКО СУ ГРЦИ КОРИСТИЛИ СЛОБОДНО ВРЕМЕ Грчки 
грађанин је скоро сваким сегментом свога живота био везан за 
свој полис. Тако је и њихова забава и слободно време било по-
везано са празницима и приредбама полиса. Већи део празника 
имао је верски карактер који је одражавао припадност полису, а 
истовремено су испуњавали слободно време грађана.
 Атињани су сваке године у августу организовали панатенејске  
свечаности у част богиње Атене. Том приликом приређиване све-
чаности су спајале хеленске обичаје. Организована су спортска 
такмичења, свечане поворке, заједно су играли и приносили жрт-
ве богињи.

Позоришне представе – које су такође биле масовно органи-
зоване - су биле својствене приредбе. Позоришне представе Хе-
лена су се и по начину приређивања и по трајању представе раз-
ликовале од данашњих.

� Позоришне игре су, вероватно, настале из народних светковина при-
ређиваних у част бога Диониса. На то упућује и назив тужне песме, тра-
гедије, која се назива „песма козе“, по пратиоцима бога мамурлука. Грци 
су сатире замишљали као бића са јарчевим роговима. Садржај песме
певане у част божанства претвориле су се у похвалу хероја. После тога 

Нојева барка према једној Библијској 
илустрацији

? На какву природну појаву се ослања прича о 
потопу?

? Какву улогу је имао тријумфални улазак неког 
владара? (Натпис Асурбанипала, 29. страна)

Такмичење у трчању на 
празнику Панатенеја

? Какву су улогу играла спортска такмичења у 
грчком животу?
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су се представе састојале од песама и игара хора, а 534. године пре н. 
е. писац Теспис увео је дијалоге између хора и глумца и тако се родила 
драма која је постала део грчког културног и политичког живота.
У почетку су приредбе одржаване на пољанама, касније на агори, да би 
после у Атини изградили позориште од дрвеног материјала на слобод-
ном простору. После рушења овог позоришта на падини Акропоља (490. 
године пре н. е) издубили су простор за гледаоце (театрон) и обложи-
ли га каменом. Овде се могло сместити и по петнаест хиљада гледала-
ца, а размештани су према градским четвртима у којима су становали. 
Први ред са украшеним седиштима био је предвиђен за угледне госте и 
за такмичарске судије.
 Приредбе су текле на простору између гледалишта (у облику полуелип-
се) и зграде наспрам њега (сцене) где је простор био изванредно акусти-
чан. У кругу испред гледалишта (оркестра – место за плес) се постављао 
хор који је певао и плесао за време преставе. Овде је био смештен Диони-
сов олтар који упућује на порекло позоришта. Простор је затварао зид сце-
не који је био обојен и служио је за позадину. Сцена је на средини имала 
врата одакле су се могли допремити разни потребни предмети на точкови-
ма. Глумци су играли испред сцене на проскенијону, подигнутом на стубо-
вима.
 Глумци који су учествовали у дијалогу (хипокретес) од VI века су део при-
редбе. У почетку је у комаду играо један, па затим два и на крају три глум-
ца, па је улога хора постала мање значајна. Глумци су могли бити само 
мушкарци. Због димензија позоришта глумци су чинове играли под пре-
наглашеним маскама. Маске су истицале спољашње и унутрашње карак-
терне црте глумца, а велика уста су омогућила да се глас глумца чује јаче. 
Ради постизања посебних ефеката користили су и друга средства: глумац 
који је играо улогу бога играо је висећи у ваздуху помоћу дизалице која је 
била смештена иза сцене. У позоришту су користили и покретне елементе.
  У Атини, колевци позоришног живота су годишње чак четири свеча-
ности приређивали у част бога Диониса. Најзначајнија била је велика 
Дионисија која се сваке године одржавала почев од 534. године пре н. е.
и на којој су, слично као на празницима других богова, одржавали пред-
ставе. Први дани су били чисто верског карактера, после чега су следи-
ле драмске игре које су трајале по четири дана.

Позориште подигнуто у част Диониса у Атини (IV век пре н.е)

? Упореди текст уџбеника са цртежом реконструкциом зграде (стр .87).

„...( постоје две врсте слушалаца: једни су сло-
бодни и образовани, а друге чине занатлије, на-
дничари и други из овакве групе неразвијеног уку-
са, али и за ове треба организовати такмичења у 
песмама и представе ради одмора, и пошто њи-
хова душа није узвишена и песме њихове имају 
искривљене форме које су веома неодређене и 
неуредне структуре, али пошто свима то ства-
ра задовољство што одговара њиховој природи, 
због тога морамо допустити онима који наступају 
пред оваквом публиком да могу упражњавати од-
говарајућу музику);“
Аристотел: Политика

? Какво мишљење има Аристотел о маси?

? Упореди текст са његовим гледиштима о 
уређењу (страна. 90).
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 Посебно су организовали такмичења у комедијама и трагедијама. Пр-
вог дана су приказиване комедију, а у остала три дана трагедије. Одредили 
су да се годишње за такмичење може кандидовати само три писца траге-
дије и пет писаца комедије. Драме су имале и значајну политичку функ-
цију. Трагедије су обрађивале суштинска питања, као што је питање поје-
динца и власти, а у комедијама су често исмејавали политичке правце или 
политичаре. Перикле је државним новцем плаћао улазнице, два обола си-
ромашним грађанима.

ХЕЛЕНИЗАМ Становници великих градова у хеленизму више 
се не сматрају таквом заједницом каква је постојала у полиси-
ма, реалније је говорити о масама становништва. Упркос томе 
и даље је постојала жеља за забавом на високом нивоу, каква је 
карактерисала Хелене.
 Нова појава је ширење мистицизма. Масу су привлачиле раз-
не чаролије и мистичне церемоније. Источњачка мистика је про-
дрла у грчки начин размишљања.

ЗАБАВА РИМСКОГ ПЛЕБСА Омиљени начини забаве Римљана 
настали су, већим делом, из верских свечаности. Позоришне игре и 
гладијаторске борбе биле су елементи погребних церемонија, док су 
коњске трке биле приређиване у част бога Марса. Сваки од елеме-
ната чувао је сећање на стару традицију приношења људске жртве.
 На преласку из републике у царство порастао је број плебса, 
па је паралелно расла и потреба за забаве. Настојало се да се 
испуни све већи део слободног времена, све већег броја град-
ског плебса. Зграде у којима су одржаване забаве постајале су 
све веће и раскошније, а представе све грубље, шта више, све 
суровије. Преставе су у доба републике приређивали државни 
службеници (углавном едили), војсковође, а касније и цареви.
 Највећу пажњу су привлачила трке двоколица приређивана у 
Циркусу Максимусу. Његове димензије можемо замислити на осно-
ву броја гледалаца: 400 000 људи је истовремено могло посматрати 
такмичење. Публика је саму себе надвикујући долазила до екстазе.

� Запрегу су вукла два или четири коња, а у доба царева су запрегу чи-
нили и више коња. Поједини тимови су имали сопствену боју, да би навија-
чи лакше могли пратити догађаје.
 У почетку су такмичари седам пута требали обићи „круг“ (спина), поста-
вљен у центру стадиона који је био украшена скулптурама (Август је ту дао 
поставити обелиск Рамзеса II). Одлучујући тренуци су били оштре кривине, 
јер ако се коњ саплео, то је могло бити погубно и за више коња и возача.

 Такмичења двоколица често су била сурова и са много проли-
вене крви, ани су најсуровије биле борбе, приређиване прво у по-
зориштима, а касније у амфитеатрима (кружним позориштима 
насталим од два „класична“ позоришта). Ради забаве приређи-
ване су борбе на живот и смрт међу животиња, или између чо-
века и животиње или бораца међусобно. Како је време пролази-
ло, представе су биле све суровије и ужасније. Приређивали су 
хорористилке сцене из грчке митологије чији су учесници били 
борци и животиње, а страшне муке су забављале гледаоце. 

„После тога су следиле борбе животиња... биле су изванредне, то нико не 
може порећи, али може ли се образован човек дивити таквим сценама у 
којима беспомоћног човека растрза дивља звер огромне снаге или у којима 
прелепа животиња буде жртва од човека који ју је копљем усмртио?“
Цицерон

„Где је љубавни напитак? И ловорова гранчица? 
Донеси их брзо,
и испреди вуну пурпурне боје за пехар,
да зачарам оног мушкарца који је толико лош 
према мени .“
Теокрит

? Зашто је мистика у толикој мери прихваћена 
у хеленистичком добу?

Возач (аурига). Један добар возач могао је стећи 
велико богатство и углед

? Који су разлози да људи масовно налазе за-
довољство у посматрању туђих мука?

Поморска битка у Колосеуму. Масу је требало за-
дивити новим спектаклом
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? Шта се бори у Цицерону? У чему види могућност одбијања подлих ужи-
така?

� Жртве животиња и садистичких представа били су одбегли робови, ло-
пови и убице. Гладијатори су били робови који су се сами јављали за ова-
кав задатак, а у доба царева све чешће и слободни људи. Обука је трајала 
годину до подруг године и била је жестока али, за разлику од живота про-
сечних робова, гарантовала је доста предности. Победа је давала могућ-
ност робу да буде ослобођен ако победи у више борби (више пута освоји 
плочицу од слонове кости), а од награде је могао обезбедити себи поштен 
живот у старости. Наравно, шансе за то биле су минималне. 

? Сети се филма „Спартакус“ или „Бен Хур“. Опиши како су се одвијале 
трке кочија или борба гладијатора. Анализирај сцене виђене у филмовима 
и упореди их са наученим.

? Упореди како се забављао грчки, а како римски народ. Које су разлике, 
а које сличности? Због чега су настале ове разлике?

В) Породица у старом веку

ПОРОДИЦА КРОЗ ИСТОРИЈУ Историјат породице враћа нас 
у праисторију. Већ од 4–3. миленијума пре н. е. у настајућим 
цивилизацијама основне јединице друштва биле су породице. 
Међутим, у различитим временским периодима и разним кул-
турама појам породице има различито значење: у ужем смислу 
значи заједницу супружника и њихове деце, а у ширем смислу 
заједницу старих родитеља са синовима, и унуцима.
 Живот породице можемо упознати кроз њену свакодневицу. 
Али не смемо заборавити да није свеједно да ли посматрамо по-
родицу руководећег војног слоја или породицу из нижих слојева 
слободних људи.

Царска палата у Константинопољу. У новој 
престоници на Босфору су такође изграђене 

грађевине за забаву маса

? Коју значајну римску институцију, која је слу-
жила забави, откривамо на слици? Које су њене 
карактеристичне црте?

? Поред тога што су испуњавали слободно вре-
ме градског плебса којим циљевима су још слу-
жиле свечане игре?

? Од кога су Римљани преузели гладијаторске 
игре?

? С каквим наоружањима су ратовали гладија-
тори (слика на стр. 122)?

Египатска мајка са својом децом у доба 
новог царства

? Како би представили породицу у новом цар-
ству на основу текста?



213

ИСТОК У СТАРОМ ВЕКУ У животу Египћана важну улогу је 
играо брак, односно, оснивање породице, јер, према религиозним 
схватањима, живот након смрти у основи има смисла ако њихо-
ви потомци сачувају успомене на умрле.
 За разлику од уобичајеног – улога жене у браку била је мање 
подређена. Муж је, према брачном уговору, имао обавезу да из-
држава жену, шта више, и жене су могле тражити развод. Главни 
циљ склапања брака била су деца. У интересу тога је и постоја-
ло пробно време за брак да би се муж уверио да ли се може нада-
ти породу. Жене су у случају браколомства и овде осуђиване на 
смрт.
 На старом истоку је мушкарац био централна личност у по-
родици, он је био практично власник породице, могао је чланове 
породице продати као робље. Међутим, власништво је повлачи-
ли са собом обавезу о старању. 

„Тарамшагла и Илтани Шинабишуиве кћерке – Варадшамаш их је узео за 
жене. Говорећи својем мужу Тарамшагила и Илтани „Ниси ти мој муж!“ нек 
те они избаце од стуба [довратак]. А Варадшамаш Тарамшагили и Илта-
ни, својим женама: „Ниси ми ти жена!“: и нека у својој кући и опреми буде 
губитник. И Илтани је обавезна Тарамшагилове ноге прати, његову столи-
цу носити у храму његовог бога, а његову љутњу и Илтани у љутњи нека 
осећа, а расположење са расположењем нека деле: његов печат не сме 
отварати. Самлевши 10 qu житарица нек му испече. Пред Ерибаном, Га-
мил сабијом и др. (9 сведока).

„Илтани, Тарамшаглина сестра од Шамаштатума од његовог оца Варад-
шамаша син Именум узео ју је за жену. Илтани њена сестра љутњу Тарам-
шагиле осећа са љутњом, расположење дели са расположењем, столицу 
му носи у Мардуков храм. Свако мушко дете које се родило и који ће се 
родити су синови њих две. Сестри Илтани рече: „Ниси ми сестра“: синови 
су искључиво моја деца. Тарамшагилу треба ошишати и за новац прода-
ти. И Варадшамаш жени: „Ниси ми жена!“ рекавши: нека плати једну ману 
сребра. Пред Ерихамом сином Гамил сабија (још 10 сведока, делимично 
претходних).
Текстови из Шипурама, XVIII века пре н. е..

? Какав је карактер списа? Шта (текст) регулише?

? Реконструиши које догађаје описује текст.

? Каква је улога мужа, оца, детета и супруге у породици тог доба?

СТАРИ ХЕЛЕНИ Деца су имала важну улогу и у животу грч-
ке породице. Када би се родио дечак, стављан је маслинов венац 
пред врата, а када би се родила девојчица, смотуљак вуне. Регу-

Муж и жена у старом египатском царству

? Како статуа приказује улогу коју у породици 
имају мушкарац и жена?

? На који начин је регулисана улога главе по-
родице у Хамурабијевом и Мојсијевом закону?

Грчке дечије играчке

? Каквог су карактера играчке које се виде на 
слици? Које игре се могу играти са њима?
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лисали су број деце. Ако се родио превелики број деце у некој 
породици и имовина би се морала делити на више делова, децу 
која су касније дошла на свет, уколико је то глава породице (отац) 
тако одредила, умотали су и ставили на ћошак улице где је дете 
умрло или га је било ко могао узети.

� Изложену децу су могле узети жене без деце (јаловице) да би избегле 
развод. Али је било и других примера: један део атинске деце су узели њи-
хови непријатељи Мегарјциана и одгајили су их као плаћенике. У Теби су, 
пак, та деца постали робови.
 Порођај, рођење и смрт у животу човека у старом веку су ишли зајед-
но. Смртност новорођених је била велика. Грци су новорођеном детету 
давали име тек десетог дана, јер је тада било више наде да ће дете оста-
ти живо. Откривена су грчка гробља где су две трећине били дечији гробо-
ви. Деца су често добијала описна имена (Перикле-прилично познат; Со-
фокле - познат по мудрости; Аристид - лепог лика), али су их називали и 
по дедовима. 

Улога жене била је подређена у породици, на њихово школовање 
нису обраћали велику пажњу, њихов најважнији задатак је било 
рађање деце. Девојке су живеле код куће до својих 16 – 18 годи-
на, ткале су, преле и помагале у кућним пословима. После тога су 
их удавали. Рађале су децу, живеле у кући и више су водиле бригу 
око мужевљевог дома него што су могле бити њихове партнерке.

� У положају жена разликовала се само Спарта где су и жене обучавали, 
чак су имале право да бирају своје супружнике. За Атињане је ово били тако 
необично да су говорили о женској власти у Спарти. Ни у Спарти жене 
нису биле еманциповане, имале су важан задатак, рађање деце, али то је 
обезбеђивано на други начин (него у осталим полисима).

Омиљена забава грчких мушкараца била је гозба (симпосион). Жене које 
су живеле у породици нису могле учествовати на оваквој забави. Девојка 

са фрулом која се види на слици забавља присутне

? Упореди слику са смислом Периклових речи.

ХЕЛЕНИЗАМ У доба хеленизма десетине хиљада Хелена се од-
селило на Исток. У новим градовима, насталим на обалама Тигра 
или Нила, одомаћила се хеленска култура и проширило се пош-
товање грчких богова. Становништво градова је, међутим, до-
шло из разних полиса, а ове велике градове није карактерисала 
сложност каква је постојала у класичним полисима. Препуштени 
сами себи, грађани су се окренули ка својим породицама: улога 
породице је порасла како у смислу верског живота, тако и у сва-
кодневном животу.

Породична сцена на једном атинском 
надгробном споменику

„ На велику вам част служи ако не будете слабије 
него што би по природи требале бити, и ако се 
о вашим врлинама или манама што мање прича 
међу мушкарцима.“
Перикле о Атињанкама

? Образложи Периклеов став у односу на 
жене.

? У којој мери избор теме одражава промену 
улоге породице у хеленистичком добу?

Девојчице у разговору
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РИМСКИ СВЕТ Римски породични модел личио је на грчки, али 
улога оца је била још израженија. У почетку је отац (paterfamilias) 
био вођа породице (familia), односно, једне економске јединице 
(супруга, дете, кућне слуге, робови и клијенти). И он је могао 
продати чланове своје породице, могао је одлучити о томе да ли 
ће децу признати као своју. (И у Риму су износили децу на ули-
цу и остављали их).
 Девојке су, учећи кућне послове, спремале се за будућност. 
Као удате жене обављале су исте послове као господарице куће. 
Најважнија обавеза било је рађање деце.

 „Путниче, само ћу кратко да ти се обратим: приђи ближе и прочитај до краја. 
Овде пред тобом стоји гроб једне драге жене који не пружа баш пријатан 
призор. Родитељи су јој дали име Клаудија. Супруга је од срца волела. До-
нела је на свет два мушка детета. Једног је оставила на површини земље, 
другог је сахранила у дубину земље. Говор јој је био очаравајући, а пона-
шање суздржано. Пазила је газдинство, у своме дому је ткала платно од 
лана. Испричао сам ти, можеш ићи.“
Надгробни натпис из II века пре н. е.

? Шта су сматрали важним да се о умрлој жени каже? Који делови се раз-
ликују у односу на традиционалну слику жене? Којем друштвеном слоју је 
припадала ова жена?

 Благо које је пристизало путем освајања, омогућило је удобан 
живот владајућем слоју. Раскош је до Августовог доба променила 
идеје које су раније биле на снази, па и улогу породице. У првом 
веку пре н. е. дошло је до „побуне жена“. Жене из отмених по-
родица окренуле су се разним забавама, тежиле су ка материјал-
ној независности и стицању образовања. У првим вековима цар-
ства овај ток еманципације узео је маха и у све ширим слојевима 
друштва.

„Али, била је међу њима и Семпронија, која је чинила злодела која су прева-
зилазила и мушку храброст. Ова жена, посматрајући њено порекло и њену 
лепоту, исто тако је била миљеница богова као и деца коју је добила од 
мужа. Била је образована из грчке и латинске књижевности, боље је певала 
и играла него што је то могла себи дозволити једна поштена жена и распо-
лагала је још разним способностима које су већ спадала у ред појмова рас-
калашности. Али, њој је све било драже него поштење и стидљивост“.
Салустије (86–35. године пре н. е)

? Из каквог друштвеног слоја је потицала Семпронија? Какве је особине 
поседовала? Како се аутор односи према Семпронији?

Г) Школа у старом веку

СТАРИ ИСТОК У Египту је само мали број деце школован, они 
које су родитељи наменули за службенички положај. Већ у петој 
години је започело близу двадесетогодишње школовање. Пошто 
је деспотска власт имала потребе за великим бројем писмених 
људи, већ је у доба Старог царства држава управљала образо-
вањем. Магистри су у дворовима фараона подучавали писање и 
читање.
 Оне праве школе су у првом прелазном периоду настале упоре-
до са слабљењем централне власти. Писарско звање, које се након 

IV. табелица
1. Видљиво поремећено дете су убрзо убили пре-
ма XII законима табелица.
2. Ако је отац три пута продао свог сина, нека се 
син ослободи очеве власти.
3. Наређује [супрузи] на основу XI табелице да 
своје ствари понесе са собом а кључеве, да јој 
одузме и истера је.
V табелица
Некадашњи стари чинили су тако да жене чак и 
у одраслом добу остају под старатељством изу-
зев Весталки, које су биле ослобођене. 
Из Закона XII табелица

? Какву власт је поседовала глава породице у 
Риму?

? Упореди уредбе са Закона XII табелица са 
Хамурабијевим законима (стр. 30) и Мојсијевим 
(стр. 39).

? Које идеје је желео нагласити Август у својој 
аутобиографији? Шта је била политичка позади-
на тога?

? Какве закључке можш извући од Тацита који 
је критиковао римско васпитавање у односу на 
положај жене?

? Како се мењала традиционална улога жене 
кроз римску историју?

Мајка доји дете
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школовања могло добити, било је веома привлачно, јер је доноси-
ло озбиљан углед. Деца писара могла су сачувати свој друштвени 
положај, док је за децу из нижих слојева писменост нудила мо-
гућност издизања у виши друштвени слој.
 Главни циљ образовања било је развијање способности писања 
и читања. Ученици су вежбали на комадима црепуљака. Пошто 
нису имали букваре, били су приморани да преписују сложене 
реченице.

� Прво су научили хијератично писмо, па су прешли на хијероглифе. За 
време Новог царства посебно се морао научити језик архаичног доба и на-
чин писања.

Едуба, кућа табли у Месопотамији имала је сличну улогу. Пи-
сари су и овде учили занат више година, преписујући приче о Гил-
гамешу.

? Упореди текст са извором који говори о сумерској едуби (стр. 24).

? Који су разлози за сличност између египатског и месопотамског систе-
ма образовања?

Пример за прорачун површине једног троугла.
Ако је висина једног троугла 10 хвати колика му је површина? Овако тре-
ба израчунати. Узмеш половину од 4 = 2. Након тога помножи 10 са 2. Ово 
ће бити површина.
Пример за израчунавање површине која има облик круга.
Пречник је 9 хвати. Колика је површина земљишта? Одузми девети део 
од 9, тј. 1. Остаје 8. Помножи 8 са самим собом. Добићеш 64. Ово ће бити 
тражена површина.
Ринд Папирус, Египатски задаци из математике

? Која је сличност, а која разлика између методе старог века и данашњих 
метода?

СТАРИ ХЕЛЕНИ Грчку децу су почели учити писати и рачуна-
ти од њихове седме године. Основно образовање је текло при-
ватним путем, мању групу деце је учио један наставник. Основ-
ни циљ обуке било је знање писања и читања.
 Деца су писала на комаду црепа (остракон) или на дрвеној таб-
ли. Учитељ је давао задатке, деца су вежбала прво писање слова, 
па слогова, а на крају називе богова и река што је истовремено 
омогућило освајање основног образовања из познавања геогра-
фије и митологије. После тога је следило читање литературе, уг-
лавном одломака из Илијаде и Одисеје који су дуги низ векова 
представљали основу грчког образовања. 

� На основу пронађених налаза у Египту (који су били затрпани песком) 
реконструисане су методе учења. Обуку су помагали и уџбеници од азбуке 
до граматичке збирке која је настала у II веку (Дионисије Трачанин).
 У грчком образовању није било сведочанства. Они су то замењивали 
такмичењима. Приређивали су разна такмичења, од читања преко цртања 
и лепог писања до трке са бакљама.

 Централно место грчког образовања до V века пре н. е. посте-
пено су постале гимназије. Назив потиче од речи гимнос (го), јер 
су се у овим центрима Грци бавили спортом наги.

� Грчки идеал није био само „изградња“ јаког, већ и лепог тела, а по овом 
питању нису били једнострани. Прво је у гимназијама постојала музика и 

„Чујем да о теби говоре: да си се дао на ужи-
вања не бринеш о томе што ти говорим. Не слу-
шаш никога. Уживања су ти заглушила ухо. Твоје 
срце живи само за твоје другове са којима си се 
спријатељио. Ја ћу већ твоје ноге одвратити од 
лутања по улицама. Истући ћу те са бичем од 
коже нилског коња. Видео сам ја већ јогунасте, 
сличне теби који су се седећи у библиотеци не-
престано заклињали богу да више уопште неће 
писати. А ипак су постали писари и имена су им 
тамо међу онима којима поверавају задатке.“
„…млади имају уши на леђима онда чују када 
их туку.“
Одломак из Анастазијског папируса

? Каквим педагошким средствима је давана 
предност? Чиме су подстицали ученике?

? Код наставе корисност је била најбитнија. По-
ред појаве писма које су се још науке појавиле у 
Египту?

Египатски писар. Бројне статуе су сачувале ка-
рактеристични положај тела писара из старог 

века
„ Буди вредан дечко јер иначе ћу те истући.“
Четири пута једно за другим написан текст на 
једној египатској табли

? На основу овог кратког текста шта можеш 
закључити, какви педагошки принципи су постоја-
ли у том периоду?

? У којој мери је грчко образовање правило по-
делу према старосном добу деце?
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певање које су вежбали на церемонијама и празницима. После тога проу-
чавана је граматика, књижевност и математика, преко дискусија и распра-
ве између софиста, мудрих учитеља и младих у просторијама гимназија. 
Није случајно што су у старој Грчкој настале филозофске школе. Платон је 
у светом врту Академије основао своју школу која је постојала све до 529. 
године (пуних 916 година). У Аристотеловој школи Ликеју формирале су се 
многе научне дисциплине.

Иако су гимназије постале центри духовног образовања, и даље 
су велику пажњу посвећивали телесном васпитању.
 У доба хеленизма рашириле су се гимназије по целом Средњем 
Истоку. Истина, сада их више нису оснивали у вртовима изван зи-
дова, већ унутар градских зидина. Паидеја, идеја хеленистичког 
образовања постало је опште образовање које је за сваког било 
доступно. Зато је у наставном плану нагласак стављен на књи-
жевност и на реторику, а стручне науке су биле у другом пла-
ну. Приручнике са изводима материјала о боговима, историјским 
личностима, вајарству и другим областима (као што је седам свет-
ских чуда) прављени су за просечне читаоце. Хеленистичку идеју 
знања је у основама преузео римски свет, а преко њих и средњо-
вековна Европа.

? Какве позитивне и какве негативне црте има многострано, али површ-
но знање?

РИМЉАНИ Идеали римског васпитавања су се оформили у доба 
републике. Централна мисао доба је тзв. виртус, мушко држање, 
храброст, пристојност, поштење и скромност.
 Римску децу су мајке неговале до седме године. После тога 
све до почетка III века – мушку децу су васпитавали очеви, док 
су мајке васпитавале ћерке по строгом моралу. Млади су са 17. 
година постајали самостални. Традиције су прихватали од ста-
ријих у војним и свакодневним приликама.

У Риму који се развио у царство све су више расли грчки ути-
цаји, појавиле су се основне школе и школе вишег степена, иако

? За кога је прављена ова књига и од каквог је материјала? Какво писмо 
препознајеш на слици? Како су некадашњи ђаци отпочињали учење чи-
тања?

Хеленистички буквар

Стари професор (паидагогос) у доба хеленизма. 
Грци су паидагогосима називали робове који су 

дечаке водили у школу

? Какве позитивне и негативне стране има сис-
тем који инсистира на прихватању површног 
знања?

? Прикажи преко уметничког стваралаштва 
главне карактеристике хеленистичке уметности.

? У којој мери је гимнасион сачувао у својој 
структури првобитну улогу у доба хеленизма?

„Сваке године код избора градских службеника 
непосредно после писара мора се изабрати и три 
професора писања и читања који ће учити дечаке 
и девојчице. Изабрани ће добити за прву годину 
600, за другу 550, а за трећу 500 драхми [дневна 
зарада једног занатлије је 1-2 драхми].“
 Детаљ из фондације грађана Политроса из-
Теоса

? Какву су важност придавали просвети? Које 
су научне области предавали? На који су начин 
уважавали своје професоре?

? Сети се шта смо учили о методи мејутике (ба-
бичења).

? Какве важности је придавао Аристотел вас-
питању деце? (стр. 90)
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су римске школе постале практичније од грчких. Младићи из 
римских виших кругова вековима су своја школовања завршава-
ли у признатим школама хеленистичког света (Атина, Алексан-
дрија).
 По хеленистичком утицају је у образовању формиран систем 
седам слободних уметности. Овај назив указује на то да обука 
садржи у себи знање које је потребно за слободног човека (израз 
„арс“ значи истовремено уметност и науку). Систем се искрис-
талисао крајем римске епохе (Мартиније Капела, V век ) када су 
се одвојиле грађевинарство и медицинске науке. „Наставни про-
грам“ седам слободних вештина надживео је Рим и био је осно-
ва средњовековног образовања. 

� Седам научних дисциплина: граматика, реторика (наука о тачном из-
говору мисли), дијалектика (наука о логичном исказивању мисли), астро-
номија (проучавање звезда), аритметика (рачун), геометрија и музика (те-
орија музике).

Како је представљена римска идеологија васпи-
тања у радовима Тацита (стр. 132) и у аутобио-
графији Августа? Какву улогу имају ове методе у 
неким изворима?

„Домовина нас није родила и васпитала да у за-
мену за то не очекује никакву корист од нас, већ 
да нашу душу и наш дух према нашем виђењу 
што више и што јаче везује уз себе и да нам то-
лико врати за сопствено коришћење што њој са-
мој остане као вишак“. 
Цицерон: De republica

? Чиме одређује Цицерон основни циљ рим-
ског васпитања?

„ако је неко тако лош да се ни прекорима не може 
васпитати, тај се од батина само заинати … ако 
мало дете држиш под надзором батинама, шта 
ћеш учинити са младићем према коме овакво 
застрашивање више не можеш примењивати, а 
чији је задатак још већи?… оне које много туку … 
сломи их осећај срама… и приморава их на то да 
беже, плашећи се чак и дневног светла .“
Квинтимијан, прелаз из I-II век

? Какву је улогу имало физичко кажњавање у 
римском васпитању? Анализирај ауторове ста-
вове.

? Реконструиши ток обуке уз помоћ слике.

Магистар са својим ученицима

? На какве педагошке методе упућује слика?

„Награда за марљивост“ у доба хеленизма
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Д) Различите теорије, митологије у исто-
рији предака Мађара

Током проучавања историје предака Мађара главни нагласак смо 
стављали на различита тумачења појединих питања и на разлоге 
који су довели до тога. Указивали смо и на тешкоће са којима се 
срећу истраживачи, на различите ставове археологије, лингвис-
тике и на утицај политике у решавању ових несугласица. Подсе-
ти се шта је то што је доводило до несугласица, да би боље разу-
мео ⁄ разумела проблем: у историји давних предака Мађара имамо 
више претпоставке него истините тврдње.

„Јокаи Мор у једном свом тексту на смешан начин прича да је сваки Мађар 
и лекар, јер за свакакву врсту болести одмах предлаже неки лек који „си-
гурно делује“. Ове анегдоте се често присетим када треба да одговорим на 
небројена писма која стижу са свих делова земаљске кугле, али највише 
из Америке, Аустралије и из Мађарске. Сва добијена писма расправљају 
о историји предака. Свако са нестрпљењем очекује да прихватимо њего-
во мишљење које је, заправо, право решење. Прави ватромет „идеја“ се 
постави пред човека. Не може написати ни један ред или знак, а да у мо-
менту не створи себи присталице или непријатеље. У расправи о историји 
предака Мађара надјачавају страсти, а трезвена умереност означава се 
као право издајство. Оживи напетост између оних који принципиелно бриж-
но напредују и оних који су пуни храбрих идеја, а то понекад – нажалост – 
доводи до личних сукоба. Искрено признајем да са интересовањем, шта 
више, драге воље читам текстове и књиге присталица других ставова, јер, 
заправо, љубав према нашем народу им даје перо у руке и лепо је то када 
се у данашњој трци са временом неко разнежи на саму помисао да се ро-
дио као Мађар. Наравно, да ме ова љубав не обавезује мање да строго и 
са пажњом оценим њихов рад – а исто тако и свој рад! Ја износим претпо-
ставке – а не коначан став. Верујем да ће нас моје претпоставке довести 
до ближег упознавања истине. Ова вера даје садржај мом раду“.
Из дела Двоструко освајање домовине ( A kettős honfoglalás) Ђуле Ласло

? Укратко формулиши ставове Ђуле Ласла.

? Уз помоћ слике присетимо се истраживачких 
проблема код проучавања историје који настају 
због резултата различитих грана науке.

? Прегледај Анонимусов текст који се може 
пронаћи у 39. и 41. лекцији. Како је аутор обра-
дио историју освајања домовине?

? Потражи историјске примере како је проуча-
вање разних митова помогло истраживању.

Извори су живи језик 
и језичка сећања

(прави скицу историје језика, 
хронологију и даје историјат привреде и друштва)

ТЕШКО ЈЕ ИЗВОДЉИВО ЊИХОВО МЕЂУСОБНО УСАГЛАШАВАЊЕ
(шта више, међусобно су противречни)

њени извори су предметне оставштине,
успомене
(скицира историју предметне материје, 
и даје историјат привреде и друштва)

Њихови извори су текстови
(скицира историју народа из докумената,

хронологију и описује историјат 
привреде и друштва)
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ПРЕДАЊА И ХРОНИКЕ Природно је да сваки народ тражи 
објашњење за своје порекло, а природно је и то да свака епоха 
на свој начин то чини, користећи могућности датог времена. У 
средњем веку одговор на питања која интересују појединце да-
вала су предања и хронике, у ново доба књижевност, данас нау-
ка чини исто.

Две дивне легенде о постању сачуване су у мађарској тради-
цији. Прича о Чудноватом јелену (Csodaszarvas) и Емешин сан 
(Emese álmának története). Ова предања враћају нас у далеку 
прош лост Мађара и повезују хришћанску библијску традицију 
са паганским причама.

� Мађари су дошли са истока из Скитије, то јест, са пустара северно од 
Црног мора коју су настањивали некадашњи Скити. Овде можеш срести и 
њихове рођаке међу номадима, Бугаре и Алане. Сети се како су Хунор и 
Магор из Легенде о чудноватом јелену украли ћерке краља Белара у Дула 
– њихова имена указују на везу са Бугарима и Аленима. Хуни који су имали 
огромно царство, такође су рођаци Мађара. У Легендама о чудноватом је-
лену Мађаров брат Хунор је праотац Хуна, док се у предању о краљевићу 
Чаби јављају као преци Секуљаца. И краљевска породица Арпадоваца та-
кође потиче од Атиле, као што то наводи Предање о Емешином сну. Као 
Легенде о чудноватом јелену тако и Предање о Емешином сну приказује 
нам један коњички народ који заједно са својим стадима потиче са бескрај-
них пространстава пустаре.

Претпоставке о животу предака Мађара, као у знатној мери 
и мађарска писана историја, заснива се на објављеним хроника-
ма сличних наслова као што је Геста Хунгарорум од Анониму-
са и сличном делу Шимона Кезаиа, на Хроници у сликама (Képes 
Krónika), делу које се по многима приписује аутору Марку Калтију.

� Већ је и само име писца Геста Хунгарорум-а Анонимус тајанствено, јер 
реч анонимус значи безимени. Аутор Гесте није открио своје име за каснија 
поколења, само је толико навео да је он онај кога су звали „мајстор П, нека-
дашњи бележник славног и драгог краља Мађарске Беле и да ово значи ис-
пуњавање његове жеље и поздрава свом најдражем пријатељу Н, мушкар-
цу поштованом и упућеном у уметност писања.“ Пошто је Мађарска имала 
четири краља под именом Бела, наука је дуго расправљала када је ство-
рено ово дело. Став који је наших дана прихваћен је тај да је Геста Хунга-
рорум, односно, дело „О делатностима Мађара“ био бележник краља Беле 
III који је владао између 1172–1196. године и да је историјско дело рођено 
почетком 1200. године.
 Није само време писања Гесте, већ је и њен садржај дао разлога за мно-
ге расправе. У ранијим временима су Мађари Анонимусово дело до среди-
не XIX века сматрали веродостојним, почев од изласка из Скитије, па преко 
детаљних прича о освајању домовине, све до владавине кнеза Гезе. Међу-
тим, критика је установила да аутор није много пажње обраћао на веродос-
тојност, већ је у недостатку извора – или их изостављајући – хтео да при-
каже један занимљив догађај освајања домовине. У доба Анонимуса ово 
није било необично, таква су била и средњовековна књижевна дела, ро-
ман „Троја“ или роман о Александру Великом.

Шимон Кезаи (Kézai Simon) био је дворски свештеник краља 
Ласла Куна. Дело Кезаиа које носи име „Деловање Мађара, и њихо-
ве догодовштине“, написано је између 1282–1285. године. Његов 
аутор, слично Анонимусу, био је странац, образовани свештеник 
који је прошао разне факултете у Италији и Француској. Хрони-
ка расправља о мађарској историји од почетака све до времена 
у коме је аутор живео. Код Кезаиа сусрећемо теорију о хунско – 
мађарским родбинским односима. Наравно, аутор је према очеки-
вањима датог доба порекло Хунора и Мађара враћао до Библије.

„Сад овоме морамо додати зашто зову исељени 
народ са земље Скита Хунгарима. Њих су назва-
ли Хунгарима са Хунгвара зато јер је седам погла-
вара после освајања Словена стигло у Панонију 
и остали тамо доста дуго. Овде су Алмоша Иђе-
ковог сина сви околни народи називали хунгар-
ским војсковођом, а његове војнике Хунгарима.

? На који начин Анонимус објашњава порекло 
имена мађарског народа? Какав је став науке о 
аутентичности аутора?

? Први историјски рад пра Геста настао је у 
Мађарској у XI веку. Није нам остао у оригинал-
ном облику, али његов текст су користили каснији 
писци хроника. Уз помоћ следећег текста устано-
ви у којој мери се може поновити текст старе 
гесте.

„током новијих и новијих обрада тако се квари-
ла, похабала и избледела оригинална структу-
ра и тако су га потиснули они додати делови као 
више пута обнављана средњовековна црква из 
римског доба којој се код касније доградње јед-
ва могу препознати зидови .“
Дежо Паис, историчар

ОРИЈЕНТАЛИСТИКА После националног буђења 
у почетку XIX века низ мађарских научника је кре-
нуло у потрагу за коренима. И мада претке нису 
пронашли, генерације научника, које су следиле 
једни друге, нагомилали су огромну и вредну коли-
чину материје и допринели су развоју целе науке. 
Интересовању за праисторију можемо захвали-
ти што је један народ који живи далеко од мора и 
који не поседује колоније успео изборити угледно 
место у истраживању Истока у оријенталистици.
 Први који је без подршке и без новца гоњен 
одушевљењем кренуо у далеке крајеве био је 
секуљски младић Шандор Кереши Чома. Се-
кељски путник је пешке продро преко непознатих 
азијских предела и стигао до Индије. Керешију 
је помогло знање које је стекао код куће о број-
ним источним и старим језицима и његова снага 
воље и вера да ће наћи источне Мађаре. У Кал-
кути се запослио у енглеској служби и уз енглес-
ку помоћ стигао преко Хималаја у Тибет. У Тибе-
ту у ламиним манастирима је могао проучавати 
старе текстове. Није нашао траг мађарских пре-
дака, али је створио тибетско-енглески речник.
 Шандор Кереши Чома је само покренуо редо-
ве бројних самопожртвованих истраживача који 
су и своје животе жртвовали у интересу науке. 
Антал Регули је у сличним тешким околностима 
трагао за мађарским прецима међу финугарским 
народима. Стигао је даље од Урала међу Мањше 
и Ханте где је, не бринући се за своје здравље, 
сакупљао њихова предања и народне успомене.
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 И Аутор Сликовне Хронике (Képes Krónika) Марк Калти на-
води повезаност Хуна и Мађара и Легенде о чудноватом јеле-
ну. Ознаку „сликовна“ хроника добила је према ванредно лепо 
обојенојим минијатурама и иницијалима које красе ово историј-
ско дело. На сликама се појављују учесници старе мађарске исто-
рије из доба Арпада, представљени у одећи и наоружању из XIV 
века, што сведочи о периоду када је хроника настала. 

ЈЕЗИЧКЕ ЗАМЕНЕ Језици не постоје без људи и не мешају се 
само језици, већ и народи, уједињују се и раздвајају.
 Степски номади су живели у племенским организацијама, а 
племена и племенски савези су обишли велика пространства. Де-
шавало се да неки истакнути вођа (Атила, Џингис-кан) оснује 
племенски савез и уједини велики део степских номадских наро-
да. Освајања су текла брзо и имала су устаљен ток: побеђени су 
се одселили, тражећи нове пашњаке или су се ујединили са ос-
вајачима или је један део бежао, а други остајао. Тако су се, пре-
ма нашим схватањима, народи и језици мешали, међусобно ста-
пали, мењајући своје језике.

� Ова појава није јединствена. За ово је добар пример формирање фран-
цуске модерне нације. Из историје знаш да су територију данашње Фран-
цуске пре римских освајања настањивали Гали. Јулије Цезар је освојио Гале 
и од њихове територије Римљани су организовали галску провинцију. Про-
винција је вековима била део Римског царства: Гали су се полако романи-
зовали, прихватили су латински језик и културу. Велике сеобе народа су не-
кадашње јако царство уништиле. На подручје Галије доселили су се Франци 
и основали хришћанску Франачку државу. Стапањем романизованих Гала и 
Франка настала је француска нација са новим латинским језиком.

 Поменимо још Бугаре који живе на Балканском полуострву. Бу-
гари, који су говорили турским језиком, током векова су се утопи-
ли у словенску масу и данас говоре јужнословенским језиком.
 Ирци су говорили келтски језик, али су због утицаја енглеског 
освајања и економског развоја преузели енглески језик. Данас тек 
хиљаду до две хиљаде Ираца говори стари келтски језик, мада 
Ирци и даље себе сматрају Ирцима.

ПОЛИТИЧКА ПОСМАТРАЊА Мађари који су се у XIX веку 
борили за независност, сматрали су важним да своју историј ску 
прошлост повежу са народима који су имали славну и богату про-
шлост. У том смислу су се турски народи, који су владали сте-
пом и створили огромна царства, показали идеалним. Супротно 
њима угро-фински народи – од којих ни један није имао самос-
талну државу, јер су сви угњетавани у Руском царству и били на 
ниском културном и економском нивоу – чинили су се рођацима 
„који су смрдели на рибу“.

Теорија о угро-финском пореклу имала је политичку подрш-
ку већ и у прошлом веку. Теорија о турском пореклу истицала је 
азијске корене, које je искористилa пропаганда на западу. При-
казивали су потлаченост мађарског народа као „мање вредног“ 
азијског народа, наспрам развијенијих европских народа. Вла-
сти су зато инсистирале на теорији која је повезивала за „праев-
ропско“ угро-финско порекло.

? Указујући на археолошке налазе објасни зашто су претке Мађара на-
зивали „Тиркима“.

Од научника који су трагали за мађарским преци-
ма у унутрашњости Азије морамо поменути Арми-
та Вамбелија који је самостално кренуо у страни 
свет. Слично Керешију није ни он наишао на тра-
гове мађарских предака, али је такође са вред-
ним подацима обогатио светску науку. Постао је 
међународно познат. Одбио је понуђене положаје 
и вратио се у своју домовину да би учио мађар-
ску младеж.

? Подсети се експедиције калуђера Јулиану-
са.

? У чему су се разликовали, а у чему су били 
исти циљеви истраживача XIX века са циљеви-
ма калуђера Јулијануса?

ИМЕ МАЂАРСКОГ НАРОДА На основу датих из-
вора не можемо се чудити, већ узимамо за при-
родно да су у претходном периоду пре освајања 
домовине Мађаре називали различитим имени-
ма. Византијски и арапски извори су их називали 
и Угроинима, што упућује на Унгре, Уноинне што 
упућује на Хуне и Туркоикне које упућује на Тир-
кеиде. Византијци су чак и у XI веку користили за 
Мађаре име Тирк. Доњи део свете круне тзв. грч -
ка круна, коју је највероватније византијски цар 
Михаило Дука послао мађарском краљу Гези I, 
има натпис на грчком: Геза, верни краљ Туркије.
 Код западних народа раширено име за мађар-
ски народ претпоставља се да потиче од слове-
на који су их називали Онгрима односно Унгри-
ма. Али звали су их и Хунима и Аварима. Извори 
на западу у X веку се баве објашњењем значења 
ових речи: Према том извору једном давно изби-
ла је глад у Панонији код народа Истре и Или-
рије. Поглавари ових подручја окупили су се и 
одлучили да оне којима недостаје храна оте-
рају далеко и тамо или ће пропасти или ће себи 
наћи потребну храну. Изгнани су стигли до Мео-
тис мочвара и тамо су се спасли ловећи и риба-
рећи. Ту су се размножили и вратили се, а њих су 
звали по немачкој речи Хунгери, односно гладни. 
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Време
(п.н.е) Месопотамија Хетити, Палестина,

Феникија Египат

3500.

3000.

2500.

2000.

1500.

1000.

500.

досељавање Сумера

земљорадња са наводњавањем 

сумерске државе-градови
Рат Ума и Лагаша
покушај краља
Лагаша Загасија да уједини 
територије

2334–2279. Саргон I уједињује 
јужну Месопотамију
2254–2218. Нарамсин

процват Сумера

напад Амаруа
пропаст Сумера
Уздизање Асирије
Старовавилонско царство
Хамурапијев законик 
–XVIII век

1600. напад Хетита

усељавање Кашуа
XIV век Уздизање
Асирије

усељавање Арамејаца 

асирска освајања
Асурбанапли

Саргон II

621. пропаст Ниниве
НОВОВАВИЛОНСКО ЦАРСТВО

625–539. Набукодоносор 

539–331. ПЕРСИЈСКО ЦАРСТВО

долазак Хетита
у Малу Азију

Златно доба Хатија
XVI–XVII век

XII век Јеврејско усељавање
феничански алфабет

XI век Саул
X век Давид

Соломон

АСИРИЈА

586–517. вавилонско ропство

неолитске културе

земљорадња са наводњавањем 

3000–2700. Архаично доба Ста-
ри Египат
2900. Уједињење Доњег и Горњег 
Египта
2700–2200. Старо царство
пирамиде Микерина Хуфу, Хафре, 
хијероглифе

Средње царство
2060–1780.

1550–1000. Ново царство
овце, коњи, камиле, борна кола

XIV Аменхотеп IV
–Тутанкамон
XIII век Рамзес II
битка код Кадеша

најезда народа са мора

ХРОНОЛОШКА ТАБЕЛА
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Време
(п.н.е) ХЕЛАДА РИМ ДАЛЕКИ ИСТОК

3500.

3000.

2500.

2000.

1500.

1000.

500.

Градови-државе на Криту
Кносос

1700. природна катастрофа

1500. Ахајски напад

XII век Дорски продор

XI–VIII век прелазно доба
формирање полиса
новчана привреда

VIII–VI век
грчка колонизација

621. Дракон

594. Солонове реформе

560–510 тиранин
Пизистрат (560–527)
508 Клистен

досељавање Латина

753. оснивање Рима

VII–VI век Етрурско доба
доба краљева

510. аристократска република

Уралски период
IV миленијум

*

цивилизација у долини Инда

Финско-угарски 
период

III миленијум

XVI–XI век доба Шан-Јин

1400. напад Аријевца

XI–III век Чин-епоха

засебна заједница 
Мађара

1000–500.

VI век Будин наступ 
Кунг-фу-це
Настанак таоизма

* Уоквирени делови се односе на историју предака Мађара
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Време
(п.н.е) Месопотамија Мала Азија, Феникија

Палестина Египат

500.

400.

300.

200.

Дарије I 
513. напад на Ските

династија Селеукида

ПЕРСИЈСКО ЦАРСТВО

ЦАРСТВО 
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ

династија Птолемеида
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Време
(п.н.е) ХЕЛАДА РИМ ДАЛЕКИ ИСТОК

500.

400.

300.

200.

492–448. Грчко–персијски ратови
492–480. прва етапа рата 
490. Маратонска битка
480–479. друга етапа рата
479. Платаја
479–448. завршна етапа рата
478. Делски савез
461. ограничења Ареопага
449. кипарска Саламина
Периклеова епоха
431–404. Пелопонески рат
Тукидид

Успон Македоније

Филип II 
338. Битка код Херонеје
336–323. ратни походи Алексан-
дра Великог
334. Битка код реке Граник
333. Битка код града Иса
331. Битка код Гаугамеле

династија Антигонида

494. Беседа на гори 

451. Закони XII таблица

443. увођење цензуре

396. Освајање Веје
367. Лицинијев закон о земљи

Самнитски рат

326. укидање дужничког робства

нобилитет

280–272. Рат против Тарента
Пир

264–214. Први пунски рат

281–201. Други пунски рат
Битка код Кане

202. Битка код Заме

МАУРИЈСКО ЦАРСТВО
Ашока – III век

Чин-Хуанг-Ти – III век

Епоха Хана 210. пре н. е. – 220. 
година 
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Време
(п.н.е) Месопотамија Мала Азија, Феникија

Палестина Египат

200.

100.

Рођење
Исуса 
Христа

200.

РИМ

Хеленистичке државе

РИМ

РИМ

РИМ

РИМ
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Време
(п.н.е) ХЕЛАДА РИМ ДАЛЕКИ ИСТОК

200.

100.

Рођење
Исуса 
Христа

200.

168. Битка код Пидне
149–146. Трећи пунски рат

133. Тиберије Грах
124. Гај Грах

105. Марије побеђује
Југурту

91. закони Ливија Друса

83. Сула

73–71. Спартак

60. Први тријумвират
49. Цезаров прелазак преко 
Рубикона
48. Битка код Фарсала
44. Цесарева смрт
43. Други триумвират
42. Битка код Филипа
31. Битка код Акцијума, Август
9. Освајање Паноније

14–68. Династија 
Јулијеваца и Клаудијеваца
(Тиберије, Калигула
Клаудије, Нерон)

69–96. династија Флавијеваца
Веспазијан, Тит
79. ерупција Везува

96–192. династија Антонина
(Трајан, Хадријан,
Марко Аурелије)
105. Освајање Дакије

193–235. династија Севера
(Септимије Север)

Е

П

О

Х

А

живот у степи
500 пре н. е. – 

500. година 

Д

И

Н

А

С

Т

И

Ј

Е

Х

А

Н
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Време Месопотамија Мала Азија, Феникија
Палестина Египат

200.

300.

400.

НОВО ПЕРСИЈСКО ЦАРСТВО

226–651.

РИМ

ИСТОЧНО РИМСКО

РИМ

ЦАРСТВО
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Време
(п.н.е) ХЕЛАДА РИМ ДАЛЕКИ ИСТОК

200.

300.

400.

Константинопољ (Цариград)

ИСТОЧНО РИМСКО ЦАРСТВО 

212. сви становници Римског цар-
ства добијају римска грађанска 
права

235–284. владавина војничких ца-
рева
250. Деције
прогони хришћане
270–275. Аурелијан

284–305. Диоклецијан
доминат
313–337. Константин Велики
313. Милански едикт
325. Никејски сабор
395. Теодосијева подела царства 

ЗАПАДНО РИМСКО ЦАРСТВО

401. Аларихови Готи
разорили Рим

451. Битка на Каталаунским пољи-
ма

455. Вандали разарају Рим

476. пад Западног римског цар-
ства

до 220. Ханско доба
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Време Западна Европа Средња Европа Источна Европа, 
Византија Блиски исток Мађарска 

историја

500.

600.

700.

800.

900.

1000.

1054.

482–511. Хлодовек

526. смрт 
Теодорика

590–604.
Гргур свети

732. Битка код По-
атјеа
751 Пипин Мали

768–814.
Карло Велики

800. крунисање Кар-
ла Великог за цара

843 Вердунски
уговор

911. Изумирање 
Каролинга
936–973. Отон I Ве-
лики

1054. године
раскол хришћанске 
цркве

562. улазак
Авара

Сеоба

680. други аварски
талас

IX век
чешка држава

I Болеслав

X век
хрватска држава

надбискупија у 
Гњезну
1025. Краљ Болеслав 
I (Витез)

527–565.
Јустинијан

Словена

IX век
I Мојмир прима
хришћанство

879–912. Олег
893–927. Симеон

980–1015.
Владимир

Византија и Пер-
сија

622. хиџра
637 Месопота-
мија

калифат Омајада

711. Гибралтар
732. Поатје
751–1258.
калифат Абасида
786–809.
Харун ал-Рашид

VI–VII век
Башкирија

VIII век
Леведија

IX век
Етелкез

862. први вој-
ни поход у Ев-
ропу
895–900.
освајање нове 
домовине 
Мађара

933. Битка код
Мерзебурга

955 Битка код
Аугзбурга
972–997. кнез 
Геза

1000.
оснивање др-
жаве
997–1000 
–1038.
Иштван I све-
ти
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РЕГИСТАР ПОЈМОВА 

I  Праисторија и стари Исток

посмртна златна маска – arany halotti maszk
епоха – korszak
средства рађена од облутака – kavicseszközök
речни облутак – folyami kavics
јелен лопаташ – dámvad
реконструкцијa – rekonstruálás
 геолошке и климатске промене – geológiai és ég-

hajlati változások
рудапитекус – Rudapithecus
пећинске слике – barlangrajzok
шпанска пећина Алтамира – spanyolországi Altami-

ra barlang
бизон – ősbölény
ледено доба – jégkorszak
магијски ритуал – vadászmágia
праисторијски врач –őskori varázsló
неолитска камена секира – neolitikus kőbalta
ново камено доба – újkőkor
батина - ашов – ásóbot
ширење неолитске културе – a neolitikus kultúra el-

terjedése
припитомљене животиње – háziasított állatok
земунице или полуземунице – földbe mélyített házak
млађе камено доба – újkőkor
Венера из Вилендорфа – villendorfi  Vénusz
култ плодности – termékenységkultusz
слике на зидовима пећина из палеолита – 

paleolitikum sziklarajzai
пијуци из бакарног доба – rézkori csákányok
глачано камено оруђе – csiszolt kőeszközök
пољопривредна грана – mezőgazdasági ág
линије трговачких путева – kereskedőútvonalak
економске заједнице тзв. храмовног имања – tem-

plomgazdaságok
неограничена моћ државе – az állam korlátlan hatalma
сумерска браздалица – sumér tölcséres eke
комплекс храма – templomkörzet
глинена табла са клинастим писмом – ékírásos 

agyagtábla
библијски мотиви – bibliai motívumok
зигурат – zikkurat
Старо вавилонско царство – Óbabiloni Birodalom
ратна опрема Асираца – az asszírok harci 

felszereltsége
стена на којој је уклесан Хамурабијев законик – 

Hammurapi törvényoszlopa
камен из Розете – a Rozette-kő
хијероглифи, демотско и грчко писмо – hieroglif,  .  

demotikus és görög írás
водећи слој свештенства – papi vezető réteg
војни предводници – katonai elöljárók
слободни који учествују у јавним пословима –  ....  

 közrendű szabadok

садуф – szaduf
једнобожачка вера – egyistenhit
борна кола Хетита – hettita harci szekér
оснивање градова – városalapítás
прадомовина индоевропских народа – indoeurópai 

népek őshazája
расејавање – szétvándorlás
приказ кастинског система – kasztrendszer
глинени војници – agyagkatonák
киклопско грађевинарство – küklopikus építészet
престона дворана – trónterem
градови оснивани за време колонизације – gyar ma to-

sítással alapított városok
војне формације – katonai alakulatok
центар политичког живота – a politikai élet központja
тиранија –türannosz
Аполонови свештеници – Apolló papjai
Бацач диска (Дискоболос) – Diszkoszvető (Müron)
главни трговачки путеви – főbb kereskedelmi utak
преокренути битку у своју корист – a csatát a saját ja-

vukra fordítani
савезник – szövetséges 
стари Исток – ókori Kelet
цивилизације – civilizáció
Блиски исток – Közel Kelet
археологија – régészet
геолошки слој – geológiai réteg
заједнички преци мајмуна и човека – a majom és az 

ember közös ősei
животињски предак човеколиких бића (хоминида) и 

човека – az emberszabásúak és az ember közös állat-
őse

животни услови – az élethez szükséges feltételek
јужни мајмун (australopithecus) – déli majom 

(Australopithecus)
необрађена средства – nem formatartó eszközök (a ter 

 mészetben talált tárgyak
вешти човек (Homo habilis) – ügyes ember
усправљен човек (Homo erectus) – felegyenesedett 

ember
ледено доба – jégkorszak
прачовек или неандерталац – ősember vagy Neander- 

 völgyi ember
разуман човек (Homo sapiens) – gondolkodó ember
кромањонац – crô-magnoni ember (mai ember)
представа о загробном или другом свету – túlvilágról  

 alkotott kép
камено доба – kőkor
праисторијска налазишта – őskori lelőhelyek
проучавање развојног процеса – a fejlődési folyamat  

 vizsgálata
старије камено доба (палеолит) – (paleolitikum)
млађе камено доба (неолит) – újkőkor (neolitikum)
средње камено доба (мезолит) –
зашиљени колац – ásóbot
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дрвени плуг – faeke
израде посуђа од глине – agyagtárgyak készítése
стално место боравка – állandó lakhely
печење глине – agyag kiégetése
размена производа – termékcsere
седелачки начин живота – helyhez kötött életmód
стална насеља/села – állandó települések/fаlvak
земунице – földbe ásott, vesszőből és agyagból 

(vályogból) készült házak
сеоска заједница – faluközösség
култ плодности – termékenységkultusz
плодна подручја полумесеца – a termékeny félhold 

vidéke
Блиски исток – Közel-Kelet
легура бронзе – bronz, (a réz és az ón ötvözete)
производња хране – élelmiszertermelés
Сумери – sumérok
Месопотамија, међуречје или Земља између две 

реке – Mezopotámia
земљорадња са наводњавањем – öntözéses 

földművelés (систем наводњавања – öntözéses 
rendszer)

црквена имања (економске заједнице) – 
templomgazdaság

државни чиновници – állami hivatalnokok
слободни грађани – szabadok
глинене таблице – agyagtáblák
градови-државе – városállamok
високо свештенство (енси) – papi elöljárók (enszi)
деспотизам – despotizmus
лугал (војсковођа, краљ) – lugál (hadvezér, király)
клинасто писмо – ékírás
„кућа табли“ – a „Tábla háza“
прорицање тј. предсказивање судбине – jóslás
зигурат – zikkurat, toronytemplom
Вавилонска кула – Bábel tornya
Хети – hettiták
Асирци – asszírok
Акађани – akkádok
Хамурабијев законик – Hammurapi 

törvénygyűjteménye
друштвене прилике – társadalmi különbségek
власнички односи – tulajdonviszony
дужничко ропство – adósrabszolgaság
катаракта (брзак) – zuhatag
Доњи и Горњи Египат – Alsó- és Felső Egyiptom
јединствена држава – egységes állam
хијероглифи (свети знаци) – hieroglíf írás
техника мумифицирања – mumifi kálás technikája
степенаста пирамида – lépcsős piramis
Старо царство – Óbirodalom
Средње царство – Középbirodalom
Ново царство – Újbirodalom
имовински независни слој занатлија и трговаца – 

vagyonilag független kézműves- és kereskedőrészleg
староседеоци – őslakók

наоружани гвозденим оружјем и борним коли-
ма – vasfagyverekkel és harci szekerekkel felszerelt 
hadsereg)

ратне двоколице – harci szekerek
теократска држава – teokratikus állam
насељена племена – letelepített törzsek
покрет пророка – próféták felkelése
јединoбожачка религија – egyistenhit, (monoteiszmus)
Нововавилонско царство – Újbabilon birodalom
„вавилонско ропство“ – „ babiloni fogság“
творац читавог света и једини Бог на земаљској 

кугли – a mindenség teremtője és a földkerekség 
egyetlen istene

једнобожачка вера (монотеистичка) – egyistenhívő 
vallás

Стари завет – Ótestamentum
раскршће трговачких путева – kereskedelmi 

útvonalak találkozási pontja
становници приобалног подручја – partmenti városok 

lakói
оснивали су трговачке центре – kereskedelmi 

központokat (telepeket) alapítottak
варијанте гласовног писма – a hangjelölő írás 

változatai
сточарски и коњички народ – állattenyésztő, lovas nép
сатрапија – tartomány, szatrapia
сатрап, краљев намесник – kormányzó
персијска религија – perzsa vallási rendszer
религијски дуализам – vallási dualizmus
настанити се на једном месту – letelepült életmódot 

folytatni
номадски живот – nomadizálás
Кинески зид – a kínai Nagy Fal
примењујући тактику спаљене земље – a felperzselt 

föld taktikáját követve
индоевропски коњанички народ – indoeurópai lovas 

nép
тамнопути прастановници Индије – India sötét bőrű 

őslakói
надирање ратоборних племена Аријаца – harcias árja 

törzsek előre törése
раслојавање становништва – a lakosság rétegződése
касте – kasztok
систем касти – kasztrendszer
религијски карактер – vallási jelleg
јединствена територија – egységes terület
пут свиле – a selyem útja
браманизам – brahmanizmus
световна и верска власт – világi és egyházi hatalom
познавали су израду белог порцелана – ismerték a 

fehér porcelán készítését
гајења свилене бубе – selyemhernyó tenyésztése
кинеско сликовно писмо – kínai képírás
кости за гатање – jóscsontok
каравански путеви – karavánutak
сељачки устанак – parasztfelkelés
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II  Стара Грчка

полис (град–држава) – polisz (városállam)
Хеладa – Hellász
патриотизам, родољубље – hazafi ság
краљ Минос – Minósz király
таласократија, (трговачка превласт на Средо-

земном мору) – kereskedelmi hatalom a Földközi 
tengeren

ахајска племена – akháj törzsek
драконским закони – drákói törvények
микенска култура – mükénéi kultúra
Пелазги – pelaszgoszok
врховни заповедник војске (лавагет) – lavagetosz
војни поход – katonai hadjárat
радионице и магацини за сировине – műhelyek és 

nyersanyagraktárak
владарско домаћинство – uralkodói háztartás
Дорци – dórok
грађанска права – polgárok jogai
аристократска република – arisztokratikus 

köztársaság
демос (народ) – démosz, nép
дужничко ропство – adósrabszolgaság
грчка колонизација – görög gyarmatosítás
самостални полиси – önálló városállamok
занатлијски производи – kézműves termék
привредни значај аристократије – az arisztokrácia 

gazdasági súlya
трговци, бродовласници – hajótulajdonos kereskedők
сребрни и бакарни ковани новац – ezüst- és rézpénz
архонтско достојанство – arkhóni méltóság
самовољно тумачење обичајног права – a szokásjog 

önkéntes értelmezése
борна кола – harci szekerek
хоплити – hoplita
флота – fl otta
право гласа на народним зборовима (еклесија) – 

szólásjog a népgyűlésen (ekklészia)
острака – csarépszavazás
порота (хелиеја) – esküdtbíróság (héliaia)
процењивање имовине грађана – a polgárok 

vagyonbecslése
петстомерци – 500-mérősök
периеци – periokoszok
јармаши (зеугити) – ökörfogatosok (zengitész)
надничари (тети) – napszámosok (thész)
савет (була) – tanács (bulé)
самовласт – egyeduralom
тиранијa – zsarnokság, türannosz
тиранин – zsarnok, türannisz
спартијата – spártai polgárok
хелотеи – helóták
герузије – Geriszia
савет стараца – a vének tanácsa
краљ – király
у рату врховни заповедник, 

управник верског живота – háborúban hadvezér, a  
vallási élet irányítója

поморска битка код Саламине – a szalamiszi tenge-
ri ütközet

Истамска превлака – Isztmoszi félsziget
историјска искуства – történelmi tapasztalat
ефора – ephorosz
тешка пешадија – nehézgyalogság
слобода кретања атинских бродова – az athéni hajók 

szabad mogása
ратник под пуном ратном опремом – harcos teljes 

fegyverzetben
требало је мењати изборне принципе – változtatni 

kellett a választási elveken
метеци (странци) – idegen (metoikosz)
еклесија (народна скупштина) – népgyűlés (ekklészia) 
фила – phülé
Савет петстотина – ötszázak tanácsa
Ареопаг, савет архоната –Areioszpagosz, az arkhónok 

tanácsa
војни заповедници (стратези) – katonai vezetők 

(sztratégoszok)
гласања на плочицама од црепа (остракизам) – 

cserépszavazás (osztarkizmоsz)
Хаос – Khaos
Геја – Gaia
Уран – Uránosz
Крон – Kronosz
Прометеј –Prométheosz
титани – titánok
Афродита – Aphrodité
Хестијa – Hesztia
Деметрa – Déméter
Херa – Héra
Хад – Hádész
Посејдон – Posszeidón
Зевс – Zeusz
Ареј – Árész
Хера – Héra
Персефона –Perszephoné
Девет муза – kilenc múzsa
Атена – Pallasz Athéné
Хефест – Héphaisztosz
Олимп – Olümposz
Лета – Létó
Аполон – Apolló
Артемидa – Аrtemisz
свештеница Питија – Püthia papnő
Хермес – Hermész
Маја –Maia
панатенеји, прославе у част Атине и атенске држа-

ве – Panathénaia (ahol Athénét és az athéni államot 
ünnеpelték)

петобој (пентатлон) – ötpróba 
бацања диска и бацања копља – diszkoszvetés és 

gerelyhajítás
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песничење – ökölvívás
панкрације (мешавина рвања и песничења) – 

pankráció (a birkózás és az ökölvívás keveréke)
трчање под оружјем – fehyverzettel futás
трке кочија – kocsiverseny
венац са свете маслине – szent olajfáról metszett 

koszorú
Дорци – dórok
гвоздени новац – vaspénz
спартијата – spártai polgár
хелоти – helóták,
Савет стараца (герузија) – vének tanácsa 
ефора – ephorosz
аристократска држава – arisztokratikus állam
Пелопонески савез – peloponészoszi szövetség
спартанско васпитање – spártai nevelés
мореузи Босфор и Дарданеле – Boszporusz és 

Dardanellák tengerszorosok
Маратонско пољe – maratóni mező
Термопилски кланац – Thermopülai szoros
Истамска превлака –Iszthmosz földszoros
острво Саламина – Szalamisz szigete
Делски савез – déloszi szövetség
процват демократије – a demokrácia fénykora
правна једнакост – jogi egyenlőség
имовинска разлика – vagyoni különbség
Александар Македонски – Nagy Sándor
Македонија – Makedónia
фаланге – falanx
филипике – phillippikák
Гордиј – Gordion
грчки алфабет – görög írás
гордијев чвор – gordiuszi csomó
Демостен – Démoszthenész
Дарије – Dareiosz
Граник – Granikosz
Гаугамела – Gaugaméla
хеленистичка култура – hellenisztikus kultúra
Птоломеиди – Ptolemaidák
Селеукиди – Szeleukidák
Антигониде – Antigonidák
Александријски светионик (Фарос) – alexandriai 

világítótorony

III Стари Рим

Рим – Róma
Етрурци – etruszkok
Етрурске гробнице – etruszk sírok
гатање – jóslás
Веј – Vej
прорицање будућности по гласовима и по лету пти-

ца – madárjoslás 
Апенинско полуострво – Appennini-félsziget
Римљани – rómaikak
Ромул и Рем – Romulus és Rémus 
Римски богови: Јупитер, Јунона, Марс, Вулкан, Ве-

нера, Дијана, Минерва – római istenek: Jupiter, 
Juno, Mars, Vulcanus, Vénus, Diana, Minerva 

Италици – italicuszok
Сиракуза – Szürakusza
Латини – latinok
плебејци – plebejusok
патриције – patríciusok
Сенат – senatus
легија – légió 
Тарквиније Охоли – Tarquinius Superbust 
ћилибар, јантар – borostyán
римски цар – római császár
римско погранично утврђење – limes
римски законик од XII табли – XII táblás törvények
Тулијски устав – tulliusi alkotmány
аграрна реформа – földreform
аграрни закон Лиценија и Секстија – A licinius-

Sextius féle földtörvény 
република – köztársaság
народни трибуни – néptribunuss
конзул – konzul
диктатор – dictator
Самнитски ратови – Szamnisz háborúk
Тарент – Tarentum
Пирова победа – pirrhoszi győzelem
римско погранично утврђење – limes
романизација – ellatinosodás, romanizáció 
славолук (тријумфална капија) – diadalív
Пуни – punok
пунски ратови – pun háborúk
Ханибал – Hannibál
Картагина – Karthágó
Нова Картагина – Carthago Nova
Ханибал је пред вратима – Hannibál a kapuk előtt! 
династија Антонина – Antoninus dinasztia
Битка код Кане – cannae-i csata
Корнелије Сципион – Cornelius Scipio
провинције – provinciák
република – köztársaság
вето – vétó 
Тиберије Грах – Tiberius Gracchus
Гај Грах – Caius Gracchus
грађански рат – polgárháború
Маријеве реформе – Marius reformja
Корнелије Сула – Cornelius Sulla
трговачки путеви – kereskedelmi útvonalak
„Хлеба и игара“ – „Kenyeret és cirkuszi játékokat!“
Анали (Тацитово историјско дело) – Annales (Tacitus 

történelmi munkája)
робови – rabszalgák 
устанак – felkelés 
гладијатор – gladiátor 
Спартаков устанак – Spartacus felkelés
тријумвират – triumvirátus 
Први и Други триумвират – első, második triumvirá-

tus
„Коцка је бачена.“ (Цезар) – „A kocka el van vetve.“ 

(Caesar) 
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мартовске иде – március idusa
Западно римско царство – Nyugatrómai Birodalom 
легионар – legionárius 
римски пут – római út 
аквадукт – római vízvezeték 
Аквинкум – Aquincum 
принципат – principátus
Октавијан – Octavianus
династија Јулијеваца-Клаудијеваца – Julius-Claudius  

 dinasztia
доминат – dominatus
Трајан – Traianus
Марко Аурелије – Marcus Aurelius
Хадријан – Hadrianus
династија Север – Severus-dinasztia
владавина војних царева – katonacsászárok kora 
Плутархово дело: „Упоредне биографије славних 

Грка и Римљана“ (историјско дело) – Plutarkhosz: 
Párhuzamos életrajzok (történelmi mű)

Диоклецијанова палата у Сплиту – Diocletianus spliti 
palotája

колони – colonusok
тетрархија – tetrarchia
Константин I Велики – Nagy Konstantin 
Милански едикт – milánói ediktum
Константинопољ – Konstantinápoly
Колосеум у Риму – római Colosseum
Римски књижевници: Вергилије, Хорације, Овидије 

– római irodalom képviselői: Vergilius, Horatius, 
Ovidius

седам светских чуда – a világ hét csodája
мит – mítosz
митологија – mitológia
Помпеји – Pompei
kereszténység – хришћанство
Исус Назарећанин – A názáreti Jézus 
Беседа на гори – Hegyi beszéd
хришћанин – keresztény
бенедиктинци – bencések
Библија – Biblia
Јерусалим – Jeruzsálem
Византијско царство – Bizánci Birodalom
Византинци, Ромеји – bizánciak 
Византион – Byzantion
Дакија – Dacia
католички манастир – katolikus kolostor
монашки ред – szerzetesrend
епископ – püspök
епископија – püspökség

IV Рани средњи век

Велике сеобе народа – népvándorlás
Капија народа – népek kapuja
Источно римско царство – Keletrómai Birodalom
Готи – gótok
Мезија – Moesia

Визиготи и Остроготи – nyugati gótok és keleti 
gótok

Германска племена – germán törzsek
Авари – avarok
Атила, бич божији – Attila, az isten ostora
Каролинзи – Karolingok
Карло Велики – Nagy Károly
Римско-немачко царство – Német római Birodalom 
каролиншка ренесанса – Karoling reneszánsz
Франачко краљевство – Frank Királyság
Ахен – Aachen
Лудвиг Побожни – Jámbor Lajos
Лангобарди – lоngobárdok
Папска држава – Pápai Állam
Напади Нормана, Арапа и Мађара – normanok, 

arabok, magyarok támadásai
Викинзи – vikingek
феуд – feudum
феудалац – földesúr
феудални велепосед – feudális nagybirtok
феудализам – feudalizmus
феудални поредак – feudális rendszer
земљишни посед – földbirtok
зависни сељак, кмет – jobbágy
вратни хам – nyakhám
грудни хам – szügyhám 
узенгија – kengyel
коњаник – lovos katona
двопољни и тропољни систем обрађивања 

земљишта – két és háromnyomásos földművelés 
munka

угар – ugar
источни, западни, јужни Словени – keleti, déli 

nyugati, szlávok
Ћитило и Методије – Cirill és Metód
Куран – Korán
Алах – Allah
Мухамед – Mohamed
ислам – iszlám
хеџра – hidzsra
Багдадски, Кордовски калифат – Bagdadi, Cordobai 

Kalifátus
Кумани – kunok
Хазари – казaрок
Авари – avarok

V Историја Мађара до оснивања државе

Хуни – hunok
угрофинска група народа – fi nnugor népek
бавити се ловом и риболовом – vadászni és halászni 
прапостојбина – őshaza
номадско сточарство – nomád állattenyésztés
кенде – kende vagy kündü
ђула – gyula
племе – törzs
племенски савез – törzsszövetség
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Карпатски басен – Kárpát medence
насељавање – letelepedés
Константин Порфирогенит – Bíborbanszületett 

Konstantin
кланац Верецке – Vereckei szoros
двојно заузеће домовине – kettős honfoglalás
Арпад – Árpád
Арпадовци – Árpádok (Árpád-ház)
крвни уговор – vérszerződés
Леведија – Levédia
Етелкез (међуречје између Дона и Дунава, ту су 

мађарска племена склопила крвни уговор) – Etelköz

Печењези – Besenyők
долазак Мађара у Панонску низију – honfoglalás
пљачкашки походи – kalandozások
Геза – Géza
паганин – pogány
шаманизам – sámánizmus 
пагански устанак Копања – Koppány pogánylázadása
Иштван свети, оснивач мађарске државе – Szent 

István, az államalapító
десетина – tized
жупан – ispán
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СЛИКЕ НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ: 

горе:
 Фигура рањеног ратника, украс храма у Афеу (око 500. године пре н. е); 
на средини, лево: 
 Бокал и шоља за пиће из блага нађеног у Нађсентмиклошу (Nagyszentmiklós);
на средини, десно: 

Пробушени рог ирваса, из пећине у Пандоу (Шпанија). Дужина: 16,5 cm. Вероватно је служио као по-
моћно средство при изградњи копља и харпуна;

доле, лево: 
 Статуа богиње Шиве, која плеше. Бронзана статуа из јужне Индије, с почетка XII века н. е. ;
доле, на средини: 
 Портрет Сципиона Африканца;
доле, десно: 
 Венера из Ментона. Женски идол, висок свега 6 cm. (Сен-Жермен-ан-Ле)

СЛИКЕ НА ПОЛЕЂИНИ УЏБЕНИКА: 

горе, лево: 
Краљ Давид између алегорије мудрости и прорицања; илустрација кодекса из XIII века (Ватиканска биб-
лиотека); 

горе, десно: 
Куан-јун спашава душу, одводећи је на онај свет (цртеж из доба Минг, из старе Кине); 

доле: 
Фреска са делфинима из палате у Кнососу (Крит) 



I

Керамику су украшавали већ у праистисторијском периоду. 
Овај делић посуде из 6. миленијума пре н. е. украшен је ко-
бром

Сечиво од камена кориштен за култне обреде. Дршка је 
прављена од кости, украшена је змијом. Предмете од ка-
мена су полако истиснули предмети од метала

Биволи са зидова пећине Алтамира. Црном земљом, обогаћеном манганом сликани су облици животиња, тело је осли-
кано црвено-жутим тоновима. Животиње на зиду покривају једна другу што сведочи да су слику нацртали због ма-
гијских ритуала

СЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ



II

Дечака црнца растрза лавица
Украсну таблу од слонове кости покривала је златна плоча, а била 
је украшена слоновачом и драгим камењем. Уметник је веома верно 
осликао немилосрдност призора. Ову украсну таблу је у Асурбани-
напловој палати открила Агата Кристи Малован, која је детек-
тивским романима стекла славу

Мускарац из Уруја док се моли (око 3000. године пре 
н. е). Погледај ове типичне крупне очи и браду

Рањена лавица.
Рељеф из палате Асурбанаплија. Упечатљиво илуструје борбу животиње са смрћу



III

Обојена биста краљице Нофертити.
Нофертити је била жена Аменхотепа IV. Њена статуа 
сведочи о томе да је владавина фараона означавала ново 
раздобље уметности. Топла боја коже чини краљицу људ-
ском, живом

Заљубљеници у врту.
Обојени рељеф из доба Аменхотепа IV. Девојка нуди момку 
биљку која треба да у њему побуди љубав. За време фараона – 
реформера није било ретко да се илустровао приватни живот 

Црква Рамсеса II грађена за 
посмртне церемоније. И саме 
рушевине монументалне згра-
де зраче снагом



IV

Бронзана пластика многоруког бога Шиве.
Његова игра изражава радну делатност. У индијским 
верским церемонијама су игре од великог значаја

Медитација Буде.
Иза ње се уздижу рушевине ступе. Ступа је буди-
стичка светиња где се чувају свете мошти Буде и 
његових светих свештеника. Облик ступе подсећа 
на старе надгробне хумке

Играчи и камиле из гробнице сина кинеског цара (VII век). Обрати пажњу на нежне линије цртежа.



V

Макета Херодотовог храма.
Херодот је у хеленистичко доба ( крајем I века пре н. е) подигао чувени храм краља Соломона који је током вавилонске 
најезде потпуно порушен. Ова предивна црква је „прогутала“ остатке Соломоновог храма, да би 70. године и она била 
срушена, али овај пут од Римљана. Обрати пажњу на стамбене зграде око храма

Лакована корпа из Кореје из доба Хана. У том раздобљу је и Корејско полуострво припадало Кини



VI

Ајас мачем прети Касандри која тражи заштиту код ста-
туе Атене. Црвенофигурални стил слике на вази. Ајас је био 
херој, један од бораца скривен у утроби дрвеног коња и тако 
је имао одлучујућу улогу у освајању Троје. После победе је као 
плен добио Касандру кћер краља Пријама, кажњену лепотом 
и даром за пророчанство он је осрамио. Судбине жена које су 
након пада Троје биле изложене немилости освајача занимала 
је уметнике старог века. (Најпознатије дело поменуте теме 
је трагедија Еурипида под насловом Жене Троје) ▼ Фреска са птицом јаребицом из палате у Кнососу



VII

◄ Пан, бог шума, ловаца и пастира са козјим ушима и копитама удвара се Афродити. Око њих облеће дебељуца Ерос, 
симбол снаге љубави. Сцена је комична пошто је Афродита богиња лепоте и љубави, док је Пан тако ружан да је 
жене обузео страх када су га угледале. Афродита Панов покушај – не баш уверљиво – одбија својом папучом

Летњиковац цара Хадријана у Тибуру (данас Тиволи). По-
ред статуа и стубова је и вода била саставни елеменат 
архитектонске композиције

Песникиња. Мозаик из Помпеја. У левој руци држи табле 
од воска. Замишљен поглед и писаљка којом дотиче усне из-
ражавају тренутак инспирације

Детаљ рељефа који приказује жртвени мимоход цара Августа. Обрати пажњу на одећу римских грађана



VIII

Приказ Константинопоља у кодексу 
из XV века. На слици се виде све карак-
теристике града

Кацига рађена кованим плочицама из 
доба велике сеобе народа, нађена у гро-
бу (неке истакнуте личности старих 
германа су тако сахрањиване). Укра-
си указују на римски утицај

Арапски напад против Солуна. Војници са турбанима убијају становништво, а заробљенике одвлаче на бродове. На илуст-
рацији књиге можеш запазити да је илустратор осликавао само важне детаље. Град, на пример, симболизују зидови и 
сводови
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