Предговор

Драги ученици, овим уџбеником и осталим уџбеницима из серије Изучавање историје, темељено на изворима желимо на један другачији начин
открити занимљив свет прошлости. Већи део наших сазнања црпићемо из изворних материјала,
што самосталним радом, што сарађујући са својим
вршњацима. Када прелисташ књигу, видећеш колико је шаролик свет извора: поред интересантних
текстова и фотографија наћи ћеш и карте, илустрације, табеле са разним подацима, дијаграме. Овако
се много занимљивије, узбудљивије проводи време, него учењем сувих података. На матурском испиту, који ће заокружити један период учења, неће
се тражити познавање чињеница и података, већ ће,
првенствено, хтети сазнати на који начин се може
користити знање, стечено на часовима историје. Да
ли можемо на основу извора, фотографија, илустрација, карата донети адекватне закључке, односно,
какве чињенице узимамо у обзир приликом расуђивања о неком догађају, о некој историјској личности? Да ли можемо донети самостално и темељито
мишљење и да ли умемо одбранити своје гледиште?
Наш уџбеник вишестрано помаже развој ових способности. Припрема за матурски испит на средњем
и на вишем степену.
Услови упознавања историјских чињеница помоћу извора су следећи: неопходна су нека основна знања без којих ће пут ка историјским изворима остати затворен. Потребно је много времена и
вежбања. Све ово обезбеђује садржај и структура
нашег уџбеника.
Уџбеник се састоји од четири поглавља и од
четрдесет и једне лекције. Лекције су подељене на
три дела: после ауторског текста од једне и по странице следи Архива, састављена од изворних текстова, слика, скица, скицираних географских карата. Све је намењено за обраду, као и део који смо
назвали Гледишта, а омогућује „дубље понирање“
у прошлост.
Ауторски текст највише подсећа на традиционалне уџбенике историје. Овде се може наћи све
оно што према захтевима наставног програма и матурског испита треба научити. Ауторски текстови
сажето и по логичком низу обрађују међусобно повезане чињенице одређеног периода који су неоп-

ходни за разумевање и анализу теме. Обим текста
нигде не превазилази једну и по страницу, штавише краћи су текстови. Да бисмо олакшали учење,
масним словима смо нагласили најважнију материју, прилагођену матурским захтевима (датуми,
појмови, топографија).
Можда ће неко мислити да ауторски текстови
садрже знатно мање лексичког материјала него што
би било пожељно. Да бисмо сваког успокојили, наглашавамо да овај уџбеник садржи цело наставно
градиво по захтевима матурског испита средњег
и вишег нивоа. Да нисмо смањили број лекција,
не би било смисла писати уџбеник по новој концепцији, пошто би се за учење лексичких информација потрошило више времена од анализе изворног материјала. Дугогодишње искуство аутора као
професора у средњој школи доказује да мање понекад вреди више, ако то заиста постаје примењивим знањем. Од веће количине текста много је теже
извући суштину и открити међусобну повезаност.
Овде скрећемо пажњу да они ђаци које озбиљно занима историја, имају на располагању богату стручну литературу, а и интернет им пружа безброј могућности. (Пошто се материјали на интернету брзо
мењају, сматрамо сувишним назначити интернет
линкове у овом уџбенику.)
Најобимнији део лекција је Архива. На часовима
историје се обрађују писани извори, фотографије,
илустрације и карте. Тако се развијају важне способности за упознавање и разумевање прошлости и
на тај начин се знање проширује важним и занимљивим сегментима. И као ђаци морамо схватити
смисао лепих, али дуготрајних и сложених задатака. Немојте мислити да је траћење времена када мукотрпним радом успете пронаћи у извору суштину
једног појма или законитост једног процеса. Чини
се много једноставнијим научити појам или опис
неког процеса, али је то само привидан добитак.
Добро је познато да ни на матурском испиту, ни у
животу није дуготрајно ако се просто понављају
мишљења других. Самостално размишљење је много ефикасније. Неопходно је оспособити се за рад
на сакупљању, обради и тумачењу информација.
Много помињани Херодотов цитат, по ком је историја учитељица живота, и овог пута се потврђује.

Предговор / 5

Онај ко на часу историје научи одгонетнути смисао
текста од пре више стотона или више хиљада година, намере аутора, онај научи више извући из вести
садашњице. Проучавање старих зграда, споменика, уче те да потражиш поруку савремених уметничких дела.
Мораш се трудити да анализа извора буде шаролика и занимљива. Уџбеник садржи разне текстуалне изворе, мапе и илустрације са различитом
тематиком, састављене различитим методима, као
и разноврсне фотографије. Материјал Архиве, упоређујући са ауторским текстом, на први поглед се
чини обимним. Али не заборави да овај део материјала не треба научити, он служи за анализу, како
би на овај начин пружали праву слику о одређеној
теми, ради формулисања мишљења ученика.
Обраду извора помажу питања и задаци чији
је задатак, као и код извора, да понуде избор. Најбоље је ако сам постављаш питања, јер то значи да
те одређена тема занима. Ради што бољег сналажења у Архиви извори су груписани на основу поглавља ауторског текста и нумерисани према лекцијама. Боје редних бројева означавају садржај извора
за питања, а мале сличице (пиктограми) означавају
захтеве матурског испита. Тумачење ознака се налази после Предговора. На крају задатака у загради забележена слова упућују на начин обраде материјала. Ове ознаке су помагала, али нису обавезна.

У анализи текстова као главно правило важи да се
одређеној теми приступа креативно. Тако очекивани резултати неће изостати.
Трећи блок у лекцијама наћи ћеш под називом
Гледишта. У овом делу кроз изворе можеш упознати занимљива питања, проблеме који већ превазилазе захтеве наставног програма. Овде се нагласак
ставља на самосталном и нијансираном формирању
ставова. По лекцијама ћеш упознати разне ставове
и разна гледишта о кључним питањима, о личностима и појавама (нпр. да ли је Мађарска у XVIII
веку била колонија Хабзбурговаца; како процењујемо Кошутов план о Савезу дунавских народа; Наполеон, Игњатије Мартиновић, палатин Иштван;
борба за еманципацију жена; слој џентрија у Мађарској.)
Гледишта најбоље показују шароликост оцене
једног те истог историјског проблема. Ко не би волео дискусију или да упозна разна и супротна гледишта и донесе закључак о њима? Током дискусије
стиче се пракса за уважавање туђег мишљења. Не
значи да је лоше нешто што је састављено из других аспеката. И ако се у дискусији стрпљењем и толеранцијом приближавамо једни другима, можда се
и више може сазнати о партнерима у дискусији.
Желим вам добре резултате приликом учења и
што више радости у упознавању историје.
Миклош Сараи

Ознаке примењиване у уџбенику
Карактеристике које изражавају садржај извора

Компетенције

1

историја политике, догађаја, држава,
права и институција;

коришћење и вредновање извора;

1

историја друштва, начина живљења,
менталитета и културна историја;

примена стучне терминологије;

1

економска и техничка историја,
култура животне средине;

оријентација у простору и времену;

1

историја идеологије и религије.

откривање чињеница које формирају
догађаје.

Препоручени начин обраде задатака
[ З ] = решавање задатака самостално,

у пару или у групи;

[ У ] = усмена презентација ( реферат,
расправа или договор);

[ Р ] = радови прикупљања самостално или групно;

[ П ] = писмени рад (есеј, пројекат или домаћи рад).

ПОГЛАВЉЕ

I

Епоха просвећености
и револуција (1714–1849)

1. Духовна револуција–просвећеност
РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ПРОСВЕЋЕНОСТИ Просвећеност као нова идејна струја јавља се у XVII
веку у Енглеској. Током XVIII века она се проширила
по читавом континенту, а употпунила се у Француској. Представници ове нове идеје су сматрали да се
свет може упознати на основу Њутновог система (математички опис природних појава) и да на тај начин
постаје израчунљив. Традиционално схватање света,
које се базирало на религијском убеђењу да је свет непромењив и који је уређен према Божјем промислу на
хијерархијски начин, сматрали су застарелим. Желели
су да на основу здравог разума истраже и објасне
све природне појаве и законе. (Овакво схватање називамо рационализмом.) Сматрали су да је свет промењив и желели су га преуредити. Умови онога доба
сматрали су да васпитањем и просвећивањем, као
сваки поједини човек тако и цело друштво може се
уздићи и променити. Ако људи упознају рационалан
и исправан пут, они ће на основу тога и делати.
Уместо пређашњих принципа, који су се заснивали на традиционалним системима, појавили су се нови – може се рећи – неприкосновени принципи у размишљању многих људи. Од ових принципа најважнији
је да се све мења и развија. Просвећени мислиоци,
расправљајући о друштву, створили су трајне вредности - као што је толеранција, трпељивост - а одбацили
су верски фанатизам. Главни идеал им је била слобода,
док су тиранију одбили. Међутим, и просвећени мислиоци су били често нетрпељиви према старим вредностима и пристрасни према новијима.
Идеја просвећености у XVIII веку у образованој Европи постала је, такорећи, модa која је сваког обузела, без обзира на његов друштвени положај.
Присталице нових идеја племство, а касније и чланови грађанских салона и разних дрштава ширили су
идеје просвећености. Захваљујући овој идеји и на захтев просвећене јавности појавила су се у Енглеској
издања под називом енциклопедије. Оне су биле прегледне и сумирале су знање онога доба по насловима (одредницама). Енциколопедија која је сумирала схватање просвећености, објавила се први пут у
Француској средином 18. века. Први уредници били
су Дидро (Diderot) и д’ Алемберт (d ۥAlembert).
ФРАНЦУСКА ТЕОРИЈА О ДРЖАВИ У ДУХУ ПРОСВЕЋЕНОСТИ Ве ћи на француских мислилаца је

сматрала да је слободу човек добио као право од
саме природе. Желели су такво друштво и такву др-

жаву која ће то право обезбедити. Полазили су од
енглеске теорије о држави и од система Уставне монархије у Енглеској, коју су сматрали узором. Поздрављајући друштвени уговор Лока (Locke), Монтескје (Montesquieu 1689–1755) је сматрао да власт
треба да конторлише народ путем својих бираних
представника. Међутим, прихватио је гледиште да
за представнике могу бирати само оне који располажу одређеном имовином (систем цензуса). Да би се
избегла тиранија и самовлашће, неопходна је подела власти – сматрао је (О духу закона, 1748). По његовом схватању осамостављивањем три гране власти
(законодавне, извршне и судске) биће омогућено да се
ове три гране власти међусобно контролишу, како би
спречили злоупотребу власти.
Монтескје, пренаглашавајући идеју просвећености
о природи, сматрао је да функционисање друштва
зависи од географских услова (географски детерминизам). По његовом мишљењу клима утиче на темперамент људи, а величина држава одређује какво ће
бити њихово државно уређење.
Русо (Rousseau 1712–1778) је одбацио представнички систем, пошто он не омогућава народну
власт и народни суверенитет. Сматрао је да народ треба непосредно да учествује у одлукама. Ово је желео
да оствари на тај начин што би власт предали мањим
заједницама. По његовој идеји не би се делиле гране
власти, пошто је народ тај који доноси одлуке, па није
потребна контрола. Слободу појединаца треба потчинити вољи већине, коју сматра општим добром.
Русо је тврдио, да је приватна имовина узрок значајног дела друштвених и људских проблема. Праисторију, „живот дивљих људи“ је сматрао најсрећнијим
добом човечанства, пошто тада, по његовом схватању,
нису постојале имовинске и друштвене разлике. Русооеве идеје су служиле као узор за непосредну демократију, за ограничавање имовине и за проширење слободе. Међутим, први покушаји остварења његових идеја
током Француске револуције довели су до диктатуре.
ПРОСВЕЋЕНОСТ И РЕЛИГИЈА Представници просвећености су објавили борбу против старих вредности и традиција. Из тога произилази да су морали одредити свој став према религији и цркви. Постојање
Бога само је неколико мислилаца негирало. Већина
је сматрала да је Бог први покретач који је створио
свет, али да се у његово функционисање не меша
(деизам). Међутим, цркву су многи нападали, јер су
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сматрали да она заводи неуки народ. Волтер (Voltaire),
који је ватрено критиковао и исмејавао цркву, био je
мишљења да је због друштвеног поретка и због очувања моралних вредности народу потребна религија.
ТЕОРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ Систем мер-

кантилизма у овој епохи замениле су физиократске
теорије. Творци ове идеје Квеснеј (Quesnay) и Турго (Turgot) су резултате просвећености применили у
привреди. По њиховом мишљењу привреда функционише добро када је слободна и када је у развоју
нико не ограничава. Задатак државе је да осигура
слободу приватне имовине и предузетништва. У привредном животу је најбољи систем организовања
слободна конкуренција произвођача. Полазећи од
тадашњих прилика у Француској, сматрали су да је
само пољопривреда способна да ствара нове вредности (од овога и потиче назив). Зато су пољопривреду сматрали центром економије. У Енглеској, где је индустрија била развијенија, Адам Смит (Adam Smith
1723-1790) је увидео значај индустрије и трговине.
У условима слободне конкуренције је сматрао да је
покретач економског развоја онај подухват који се
оснива на интересу појединаца.
ПРОСВЕЋЕНИ АПСОЛУТИЗАМ Француска је у
Шпанском наследном рату (1700–1714) претрпела
пораз и упала у тешку финансијску кризу. Нови
ратови током 18. века и огромни издаци државе продубљивали су кризу. Политичари, којима је била поверена управа државном економијом, покушавали
су увести реформе. Хтели су унапредити привреду

да би створили новчане изворе апсолутистичке владавине. Луј XVI (1774–1792), да би решио безнадежну
ситуацију, именовао је Тургоа (Тургот) за контролора
финансија. Турго је на основу својих физиократских
идеја смањио круг ограничења унутрашње трговине,
ублажио је сељацима државне дажбине, а од племства је убирао царину. Међутим, реформе су само привремено побољшале ситуацију. Турго је на притисак
племства и имућних грађана ускоро смењен.
У XVIII веку и у земљама које су биле заостале у
односу на развијене западноевропске просторе (центар), апсолутистички владари су такође били принуђени да уведу промене. (Ове територије у односу на центар историчари називају периферијом.) Да би њихове
државе сачувале или стекле статус велике силе, владари су увели економске и умерене друштвене реформе. Укинули су унутрашњу царину, помагали развој
индустрије, унапредили школство, штитили кметове
од претераних племићких захтева и опорезивали су
племство. Желели су модернизацију друштва и привреде, без темељних политичких промена. Владари
или њихове Владе настојали су да спроведу реформе,
упркос противљењу повлашћеног сталежа, често чак
и већине друштва. Идеали просвећености су снажно утицали на владаре реформаторе (нпр. владар
је први слуга народа, цркве су потискиване итд.), али
су задржали и обележја апсолутизма (одозго, путем
указа и наредаба спроведена реформа). Због тога овај
систем историографија назива просвећеним апсолутизмом. Просвећени апсолутизам се појавио у Португалији, у неколико кнежевина Италије, у Данској,
па чак и у Русији. Међутим, две типичне земље овог
система биле су Аустрија и Пруска.

Архива

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ
ПРОСВЕЋЕНОСТИ

Распрострањеност просвећености
Установи које су чињенице
помагале, а које спречавале ширење просвећености. Прочитај са мапе који су градови играли централну улогу у ширењу
просвећености. Чиме објашњаваш ове чињенице? Потражи
заједничке црте апсолутистичких држава. [ З ]

1
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2. Томови француске
Енциклопедије (1751–1771)
и илустрација за наслов
“пољопривреда“

Како називамо данас
издања слична енциклопедијама? Зашто је постало потребно и могуће
објављивање таквог свеобухватног дела? Какву улогу је
имала Енциклопедија у ширењу идеја просвећености?
[З]

2
3

„У Азији су увек постојале велике империје, док у Европи нису остале дуговечне.
Узрок је што се нама позната Азија састоји
од пространих равница, које на великој удаљиности пресецају планине и мора, а
пошто се Азија налази јужније, водом мање богате реке представљају незнатне
препреке.
ФРАНЦУСКА ТЕОРИЈА О ДРЖАВИ И
ДУХУ ПРОСВЕЋЕНОСТИ

Велика империја нужно потребује тирански углед владара, јер само брзе одлуке могу премостити удањеност насеља. (...)
У Европи због природне расцепканости тероторија дошло је до стварања више
држава средњих величина. У овим државама није немогуће усагласити владавину
закона са очувањем државног поретка. Напротив, овде владавина закона толико
повољно делује, да би без закона држава доживела пропаст и постала би плен
других држава.“ (Монтескје: О јединственој Европи. 1748.)
Установи, каква је по мишљењу Монтескјеа улога географске околине у историјским токовима. Какву повезаност види он између величине држава и њихових
политичких система? Формулиши аргументе који потврђују и који негирају констатацију аутора.

У савакој држави постоје три типа власти: законодавна власт, извршна власт,
која се односи на међународно право, и на крају она извршна власт која се односи
на област грађанског права. (...)
Ако се законодавна и извршна власт сједињују у истој личности или колективном телу, нема слободе, пошто прети опасност да ће таква власт донети тиранске
законе које ће спровести силом.

4
5

6

У другој половини XVIII века у
салонима аристократије и крупне
буржоазије, поред разоноде
дошли су до изражаја идеје и дела
просвећености

Установи друштвени положај људи приказаних на
слици. На који начин и у којој мери су допринели салони у ширењу идеја просвећености? [ З ]

Нема слободе ни када судска власт није одвојена од законодавне и извршне
власти. Када се судска власт спаја са законодавном, над животом и имовином
грађана влада тиранија, јер би судија био уједно и законодавац. Када би судска
власт била спојена са извршном влашћу, судија би имао апсолутну власт. Али све
би се то уништило, када би један човек или једно тело, скуп племића имао законодавну власт, извршну власт и судску власт над злочинима појединаца и власт над
правним расправама. (...)
Пошто у свакој слободној држави саваки слободоумни човек треба самог себе
да управља, законодавна власт треба да припада народу. Међутим, пошто је ово
у великим државама неоствариво, а и у малим државама би било штетно, народ
треба да уради преко својих представника оно што сам не може урадити. (...)
„У држави увек има оних који се на основу рођења, богатства одвајају од осталих. Међутим, ако би се они измешали са народом и само толико гласа имали
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као остали, тада би заједничка слобода њима била ропство и не би им био интерес
одбрана слободе, пошто би већина одлука била уперена против њих. Њихов удео у
законодавству треба да је у сразмеру са њиховим друштвеним положајем. Ово ће
се остварити, ако они буду сачињавали такво тело које ће имати право спречити
народне иницијативе, као што би и народ имао право одбацити њихове предлоге.“
(Монтескје: О духу закона, 1748)

Наведи које врсте власти набраја Монтескје. Одредите њихов садржај (улоге,
задаци). Какав однос препоручује аутор између разних врста власти? Шта је
циљ ових односа органа власти? Како замишља друштени уговор Монтескје? [З ]

„Ако, дакле, изоставимо из друштвеног уговора све оно што није битно, испоставиће се да се уговор састоји у следећем: Свака личност заједно са својим
способностима сједињује се под свеопштом врховном управљачком вољом и свакога колективно убрајамо као неотуђиви део целине. Значи, посланици народа не
представљају народ, према томе не могу бити представници народа. Они су само
повереници народа: никада не одлучују коначно. Сваки закон је ништаван, ако га
народ не одобри лично, такав закон није закон. (...)
Грађанин за сваки закон даје своју сагласност, чак и за оне који га кажњавају
ако преступи један од њих. Воља свих грађана државе је општа воља; то их чини
грађанима и слободним људима. Када пошаљу неки предлог за закон пред народни
збор, не питају се да ли ће га прихватити или не, него да ли се слаже са општом
вољом, тј. са вољом народа, а не да ли се предлог усваја или одбија. (...)

Систем идеја код Монтескјеа
На које главне гране дели
Монтескје функционисање
државе? На основу цртежа установи како се међусобно односе
врсте власти. Какав им је однос
са народом? На који начин могу
људи контролисати државну
власт? [ З ]
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Ко није спреман да прихвати општу вољу, остали ће га приморати на послушност; другим речима, треба га приморати да буде слободан.“ (Русо: О друштвеном
уговору, 1762)

Откриј које се установе модерних демократија појављују у извору. Како замишља
Русо функционисање друштва и државе? Разјасни ток присиљавања на слободу у систему аутора. Упореди схватање Лока и Монтескјеа са схватањем Русоа када
је у питању систем заступништва, функционисање државе и слобода појединаца. [ З ]

„Први човек коме је пало на ум да, заградивши парче земље, каже: то је моје,
и онај који је нашао доста простодушних људи да то и прихвате–био је творац
грађанског друштва. Од колико грехова, ратова и убистава и од коликих беда би
могао спасти род људски онај који би тада извукао колчеве, затрпао међу и повикао
ближњима својим: «Чувајте се да не послушате варалицу! Бићете изгубљени ако
заборавите да је плод што земља роди свачији, а земља ничија!«“( Русо: О пореклу
Систем идеја код Русоа
и корену неравноправности код људи, 1762)
Изнеси како замишља Русо
однос између грана власти.
Упореди систем народног предКакву слику описује извор о раној историји човечанства? Како приказује ток на- ставништва Монтескјеа и Русоа.
станка приватне својине? Како процењује улогу приватне својине аутор? Продис- Какве проблеме решава и какве
кутујте од чега се жели одрећи, какву корист би имао од тога, а истовремено од чега опасности крије у себи разтреба да се одрекне, и какве последице има овај чин [ З ]
мишљање Русоа? [ У ]

„Кандид (Candide) је био толико радознао, да је желео
видети и свештенике, па је упитао где су. Добри стари се
смешио:–Пријатељи моји–одговорио је–ми смо сви
свештеници, краљ и свака глава породице свако јутро певају захвалне песме,
свечано, и прати их барем шест хиљада музичара.
ПРОСВЕЋЕНОСТ
И РЕЛИГИЈА

– Шта? Зар овде нема калуђера дискутаната који уче, управљају, сплеткаре,
који спаљују оне који су друге вере?
– Али они би били луди тада–одговорио је старац, овде смо сви исте вере, и не
разумем шта желите рећи са оним речима о калуђерима.
– Кандид је био сасвим ошамућен од таквог мудрог говора (...)” ( Волтер:
Кандид, 1759)

9
10

Откриј у тексту какво је
мишљење Волтера о религији и цркви. Какве чињенице наглашава у својој критици? Прелистај поново дело Кандид и
потражи делове који се односе
на религију и цркву. Анализирај
сакупљени материјал и упореди
са детаљем из уџбеника (садржај, начин). [ У ]

11

10 / Епоха просвећености и револуција (1714–1849)
„(...) изашли смо (...) код господина Волтера. Прво смо отишли код куће весеља, где обично пребива и која је удаљена од Женеве свега четврт сата, али нисмо
га нашли код куће јер је пре сат-два отишао на друго место где је себи купио кућу.
(...) Тамо смо га нашли мало удаљеног од куће поред плуга и, упознавши га преко
господина Паларда, разговарали смо неко време. Затим смо ушли у кућу где нам
је показао собе и мало позориште које је дао уредити да би играо комедију са
својим пријатељима. (...) Он је веома сув као смрт, мада су му очи доста живе. Већ
је стар, али духовит и весео. Религију не држи за много. Када је болестан, кажу да
је бојажљив и простог срца.“ (Из дневника са путовања грофа Јожефа Телекија,
1759)
Какву нам слику даје Телеки о Волтеру? Шта је за њега значио Волтер? Упореди
ову слику са светом салона. Како процењује аутор однос Волтера према религији? [ З ]

12
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Волтер (1694–1778),
расправљајући са Русоом,
написао је следеће:
„Не слажем се са Вашим
мишљењем, али бих дао
и свој живот да га можете
слободно изложити.“

„Желим, да мој адвокат, мој кројач, моје слуге чак и моја супруга верују у Бога;
мислим да ће ме у том случају мање пута покрасти и да ће ме супруга ређе преварити.“ (Волтер)
Шта је мишљење аутора о религиозности? Упореди два Волтерова текста. [ З ]

„Тамна је ноћ, скренувши са пута лутам у дубини огромне шуме. Само ме танки зрачак светиљке води. Једном изненада стане непознати човек пред мене и рече:
«Угаси светиљку своју, пријатељу, тада ћеш лакше пронаћи пут.» Тај непознати је
био теолог.“ (поучна прича Дидроа)
„Велим да Бог не постоји; стварање је само маштање, није ништа вероватније
да је свет вечан него што је вероватно да је и дух вечан. Заиста не могу да схватим
како је могло кретање створити целу васиону коју сад већ држи у реду. Али, би
било смешно за решење ове препреке измислити да постоји једно несхватљиво
биће. У материјалном свету зрачи чудесан ред што заиста предвиђа постојање неког разума. Међутим, морални хаос у свету противречи постојању промисла Божијег. Ако је све што постоји творевина Божија, онда све што је створено, уредно
је и савршено. Јер ако није све савршено, онда Бог или није свемогућ или је злонамеран. Дакле, сасвим је прихватљиво што не могу бити потпуно сигуран у његово
постојање, а ако је тако, нису ми потребни туђи путокази. Треба ли да прихватимо
као потпуно сигурно оно што је сасвим несигурно, да прихватимо да свако зло
доноси неку корист?“ (Дидро: Филозофска размишљања, 1746)

15

Објасни како види Дидро улогу цркве у својој поучној причи. Састави логичну
скицу о размишљању Дидроа. Упореди став Волтера и Дидроа када је у питању
црква и религија. [П ]

16
ТЕОРИЈЕ САВРЕМЕНЕ „Приход је производ земље и човека. Без човечијег рада
земља је безвредна. Добра једне велике државе сачињаЕКОНОМИЈЕ
вају људи, земља и животиње. Једна нација не може имати других извора осим пољопривредних производа и производа индустрије и трговине. Али обе ове привредне гране опстају само помоћу иностраних материјалних
средтава, иначе су ограничене и несигурне и могу бити довољне само за мале државе. (Квесне: одредница Житарице у Енциклопедији)
Сакупи које су најважније гране привреде по мишљењу аутора. Коју грану сматра најважнијом? Чиме образлаже ову чињеницу? [ П ]

„Слобода продаје и куповине једини је начин да се, с једне стране, за продавца
створи цена која подстиче производњу, а с друге стране и потрошачу осигура најбољу робу по најјефтинијој цени.“ (Турго)
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Квесне (Quesnay 1694–1774)
француски лекар и економиста,
аутор одреднице Привреда у
Енциколопедији, један од заснивача
физиократских идеја

Које тржишно уређење сматра идеалним аутор? Упореди то са схватњем меркантилизма. Због којих схватања, друштвених и економских промена постоје
разлике у тумачењу? [ У ]
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„Дакле, најосновнија дужност кнеза је праведност. Он држи у рукама добра народа и
то ставља испред свих сопствених интереса. Шта ће бити са сликом себичности, величине, частољубивости,
тираније коју нам дочарава Макијавели? Испоставиће се да кнез
уопште није безгранични владар и заповедник народа, него само слуга највишег положаја и оруђе његове среће, као што је и народ извор
кнежеве славе. (...)
ПРОСВЕЋЕНИ
АПСОЛИТИЗАМ

Начинити вику и стећи славу, ове две ствари нису истоветне. Руља
не уме правилно ценити славу и лако се заводи варљивом сликом величине и лепоте. Може да се деси, да добра дела побрка са упадљивим, богатство са заслугом, хвалисање са вечним. Сасвим другачије
мисле и суде просвећени људи. (...)
Ја, пак, велим да кнез на два начина може увеличати своју славу. У првом реду освајањима, као ратник који силом оружја проширује границе своје државе. У другом реду вредноћом и знањем, ако у
својој држави унапређује уметност и науку, јер ће тиме његова држава
постати просвећенија и снажнија.“ (Фридрих II Велики: Антимакијавели, 1739)
На основу Фридриховог текста сакупи карактеристичне црте владара. Установи црте које указују на апсолутизам и оне које указују на
просвећеност. Шта је олакшало спајање ове две–на први поглед–супротне идеје? Присети се идеала кнеза код Макијавелија и упореди са сликом Фридриха. [ П ]

Трпеза Фридриха II где је и Волтер имао своје
место. Волтер је од 1750. године пуне три године
био на Двору Фридриха II
Изложи шта је мотивисало Волтера, а
шта Фридриха II у њиховом односу. [ З ]

„Ево прошло је већ три године од када сам морао преузети управљање државом. За то време сам постигао да се државна управа упозна са мојим основним идејама, замислима и намерама. Ни у једном
случају нисам се задовољио само наредбама, сваку ствар сам израдио
и уредио. (...) Трудио сам се да сваком службенику улијем ону љубав
коју ја осећам према општем добру. Указао сам на то да се човек у
свом делању не сме руководити ничим другим само намером да буде
на општу корист.(...) Многи владари своје поданике сматрају својом
приватном имовином и мисле да је промисао божја створила милионе
људи за њега и ни у сну не мисли да је Господ зато ставио њега на
овај положај да он служи милионима. (...) Чија пажња је уперена само
на корист од свога звања, тај нека благовремено остави свој положај
јер га није достојан, али није ни способан. Јер служење за добро државе захтева жарко одушевљење и потпуно одрицање од себичности
и комоције.“ (Детаљ из „Пастирске посланице“ Јосифа II упућене
државним службеницима)
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Сакупи на основу извора оне особине које владар сматра важнима
у државној управи. Јосиф II осуђује оне владаре који државну имовину сматрају својом приватном имовином. Раздвоји оне особине које се
односе на просвећеног владара од оних које се односе на апсолутистичког владара. [ П ]

22
Просвећени апсолутизам
Које су чињенице условиле појаву просвећеног апсолутизма? Које су главне
карактеристике просвећеног апсолутизма?
Како се развијао просвећени апсолутизам?
[У]

Јосиф II немачко-римски цар и мађарски краљ оре.
Владар је испробао неколико врста плугова
Колико се уклапа ова сцена у слику о апсолутистичком владару? [ У ]
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У Енглеској је почетком XVIII века (1717) основана прва група–њиховим називом „ложа“–слободних зидара
(масона). До краја века њихове организације су се прошириле по читавој Европи. Од бројних разлога успеха
ових организација можемо издвојити два: мистика тајних друштава и чар идеје просвећености. Назив зидари су
чланови добили следећи цехове каменорезаца средњовековних храмова (симболи зидара такође потичу одавде:
зидарска кашика, чекић итд). Под утицајем идеја просвећености (једнакост, братство, слобода) међусобно су
се називали браћом. Сходно овоме, циљ зидара био је морално и духовно уздизање човечанства и помагање
сиромаха.
Слободно зидарство (масонство) је повукло многе образоване и водеће кругове од аристократије до грађанства, мада су се могли учланити само мушкарци. Ширење масонских ложа је допринело усвајању идеја просвећености. Захваљујући виђенијим члановима, њихов утицај је био веома значајан. Утицајност и мистика је допринела да су толико различита гледишта у вези са њима: од крајње негативног (да су разарачи света) до екстремно
позитивног (да су добротвори света).

Зашто је постало мистично и тајанствено слободно зидарство? Каква је улога тајанствености и мистике у њиховом
успеху и оцени? Какви политички догађаји су снажно утицали на оцену масонства? [ У ]
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Опиши по једним појмом у
тексту наведене идеје и моралне вредности. На основу извора окарактериши однос религије и слободног зидарства [ З ]
О којој главној карактеристици масонства говори извор? Каквог је мишљења Хајноци о друштву? [ У ]

Провери ко је била сестра
Марије Антоанете. Напиши
на какве проблеме одговара
краљица у свом писму. Са каквом друштвеном базом располажу масони? Како је краљица видела улогу слободних зидара?
На основу извора закључи како
се односила власт према масонству. Анализирај став краљице о
слободном зидарству, о добротворима и о људској слободи. [ П ]

„(...) Позив зидара обавезује да буде покоран моралним законима. Ко тако чини
и заиста се разуме у свој занат, тај не може бити ограничени богохулник, нити
безверни слободни мислилац. Зидар је раније припадао оној вери коју је већина
грађана одређене државе упражњавала. Међутим, данас мислимо да је довољно
да се залажемо за ону религију са којом се сви љиди слажу. Сматрамо да морамо поштовати лично убеђење наших чланова. Другим речима, зидари нека буду
добри, одани верници, поштени, часни мушкарци који ће прихватити убеђење и
веру другога. На овај начин ложа ће постати место јединства и оруђе за уједињење
људи који би, иначе, остали међусобно страни.“ (Из устава слободних зидара по
Џемсу Андерсону, 1723)
„Свим тајним организацијама се дешава исто: они који нису чланови увек
више замишљају о ономе што је иза кулиса него што је у стварности. Мисле да их
има на стотине, па чак и на хиљаде, а нема их ни десетак.“ (Слободни зидар Јожеф
Хајноци у последњој деценији XVIII века)
„Мислим да слободно зидарство далеко нема такав велики утицај у Француској као што мислиш и као што има у осталим деловима Европе. Јер свако учествује
у њему и све се обелодани што се дешава унутар њега. У чему је онда опасност?
Изазвало би велику забринутост када би била политичка организација, али напротив: Влада не спречава његово ширење и зато није ништавише него што је у
стварности: добротворно, раздрагано друштво. Једу, зборе, певају и на то краљ
вели: они који певају и пију, нису завереници. Велики су добротвори, одгајају децу
сиромашних и умрлих чланова, а њихове кћери удају. (...) Ја велим да се и без
церемонија може добро чинити; али нека свако чини како му је воља, главно је
да добро чине.“ (Детаљ из писма Марије Антоанете – кћери Марије Терезије и
суприге француског краља Луја XVI – упућено својој сестри)

Кецеља слободног зидара/масона
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На основу слике сакупи симболе слободног зидарства. Какву улогу су наменили
овим симболима? [ У ]
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2. Век политике равнотеже
СИСТЕМ РАВНОТЕЖЕ ВЕЛИКИХ СИЛА Током XVI

века, а поготову на крају XVII века (Антифранцуски
савез) удружилe су се остале силе против оних
династија које су желеле превласт у Европи. Ови
савези су преиначили раније oдносе, чак су изгладили
и религијске супротноти (Тридесетогодишњи рат).
Политика равнотеже у XVIII веку постала је свестан
правац и у првом реду била је карактеристична
за енглеску дипломатију. Одржавање и очување
равнотеже тј. подржавање држава које су биле против
најмоћнијих сила омогућавалo је Енглеској да –
искористивши прилику док су континенталне силе
биле заузете једна са другом – убрза колонизацију.
Ова политика се огледа и у ратовима XVIII века.
Пошто је Француска после завршетка Шпанског
наследног рата ослабила, а Русија у Северном рату
ојачала, енглеска политика је извршила преокрет.
За време Аустријског наследног рата (1740–1748)
који је избио између Пруске и Аустрије за освајање
Шлеске, Енглеска је помагала Хабзбуршку царевину
против Француске која је била на страни Пруске.
Међутим, током Седмогодишњег рата (1756–1763) је
стала уз Пруску, пошто је ојачана Русија подржавала
Аустрију.
УСТАВНА БРИТАНСКА МОНАРХИЈА У Енглеској (од
1707. године после сједињења са Шкотском назива
се Велика Британија) „славна револуција“ створила
је услове за изградњу Уставне монархије. Законе је
доносио Парламент чији су чланови бирани цензусом
на основу бирачког права, а краљ их је само потврдио
својим потписом. Глава извршне валасти био је од
владара именовани први министар (премијер) који
је заједно са осталим министрима обављао послове,
а био је одговоран Парламенту (одговорна Владома).
Током века изграђен је систем начина бирања
премијера. Краљ је за првог министра именовао
кандидата оне политичке групације која је имала
већину у Парламенту. У Енглеској, као последица
пређашњих догађаја из XVII века, формирале су се
две политичке странке: торијевци, који су углавном
заступали средњопоседнике, и виговци, који су били
представници банкара и индустријалаца.
СВОЈЕВРСНИ РАЗВОЈ НЕМАЧКО-РИМСКОГ ЦАРСТВА После закључења Вестфалијског мировног

уговора (1648), којим је окончан Тридесетогодишњи
рат, на територији Немачко-римског царства се
основало мноштво малих и неколико великих
самосталних (суверених) држава. (Највеће су биле
католичка Аустрија и Баварска, односно, лутеранска
Пруска). Ове државе су увеле свој новац и царински
систем, водиле су самосталну спољну политику.
Слично Версајском Дворцу створиле су владарске
центре и, по обрасцу француске регуларне армије,
формирале самосталну војску. За покривање трошкова
покушавали су увести меркантилистичке, а касније

просвећене реформе. У случају малих држава ове
реформе су значиле само увођење нових намета
и пореза и спречавање развоја немачке привреде.
Успркос овоме, у немачким земљама у раним годинама
XVIII века примећивао се благ пораст привреде
(проширење манифактуре).
У Пруској, која је била у експанзији, реформе су
донеле завидне резултате. Апсолутистички пруски
владари, ослањајући се на војску – и због повећања
ратног потенцијала – у духу просвећености су
спроводили свеобухватне реформе. Војничким методама су успешно изградили школство. Опорезивали су племство, а почетком XIX века ослободили
кметове (који су се заузврат морали одрећи једног
дела свог земљишта), успешно помагали развој
пољопривреде и индустрије. Реформе су доживеле
свој врхунац (нпр. укидање мучења током истраге)
за време Фридриха II (Великог, 1740–1786) кога су
сматрали узором апсолутистичког владара. Развитак
је омогућио одржавање све јаче и јаче војске, тако
су пруски владари освојили све више нових територија. Највеће освајање је везано за Фридриха II
(нпр. Шлеска – за време Седмогодишњег рата; Пошен
– за време прве поделе Пољске). Територија државе
се удвостручила. Захваљујући успешним ратовима и
развоју привреде Пруска се уздигла у ред великих
сила.
Међусобне немачке односе је знатно одредила
Хабзбуршка царевина која је и поред ојачања Пруске
сачувала статус велике силе. Након што је успела да
потисне Османлије из Мађарске, средиште владавине
је пренела у долину Дунава. (Није их спречавала
ни чињеница што су у Шпанском наследном рату
заузели неколико територија у западној и јужној
Европи.) Хабзбурговци су почетком XVIII века
појачали апсолутизам у тзв. наследним земљама, а у
Мађарској су, одржавањем сталешких привилегија,
успели учврстити своју владавину. Упркос свему, ипак
су изгубили рат за Шлеску против Пруске која је
кренула путем модернизације. У интересу ојачања
државе Марија Терезија (1740–1780), а затим Јосиф II
(1780–1790) увели су просвећене реформе. Ни поред
резултата, вишенационалну царевину нису успели
учинити јединственом.
ЕКСПАНЗИЈА РУСИЈЕ Цареве нису ограничавали
ни закони, нити установе, па због тога у Русији не
можемо говорити о апсолутизму, него о тиранској
власти (деспотизму). Царица Катарина II [Велика
(1762–1796)], попут Петра Великог, покушала је да
спроведе реформе у духу идеја просвећености
(подизање нових школа, оснивање градова, развој
трговине). Главни циљ било је настављање ширења
Руске царевине. Главни правац експанзије била
је Пољска где се због претераних права племства
(liberum veto) све теже могло управљати државом.
Руска царска политика је помагала сталешке групације
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појединих пољских аристократских породица и
тиме продубљивала унутрашњу несигурност, после
чега је руска царица као заштитник племићких
привилегија устала против реформистичких сила
које су желеле спречити анархију. Склопивши савез
са пруским краљем Фридрихом Великим 1772.
године Катарина је сматрала да је куцнуо час за
поделу Пољске. Ради очувања равнотеже у поделу се
ускоро укључила и Аустрија, узевши свој део плена
(Галиција). Након поделе је још постојала самостална
Пољска на остацима територије, мање-више под
руском контролом, међутим 1793. године извршена

је подела и на овим деловима. Три апсолутистичке
Владе су 1795. године извршиле коначну поделу.
Катарина је своју освајачку политику наставила
и према југу, на штету све слабијег Османлијског
царства. На почетку, у савезништву са Аустријанцима,
Руси су заузели значајни део Кримског Каганата.
Међутим, када Аустрија није могла заузети балканске
територије, схватила је да је превласт Русије на
Балканском полуострву штетна за њу, па је иступила
из савеза, чак је посредно помагала Порту. Због
тога, након освајања северних делова Црног мора
(1774), руска експанзија је у том правцу успорена.

Архива
СИСТЕМ РАВНОТЕЖЕ
ВЕЛИКИХ СИЛА

Систем ревнотеже великих сила

1

Помоћу карте сакупи трајне
савезничке системе. Начини табелу о савезницима и противницима Хабзбуршке царевине у ратовима XVIII века. Установи
законитост у стварању савезничких система. [ З ]

УСТАВНА БРИТАНСКА
МОНАРХИЈА

2

3

Сумирај, укратко, главни
садржај говора посланика.
Са којих гледишта напада појаву? Које инстутуције модерне уставне државе примећујемо у
тексту? Објасни зашто је била
потребна оваква институција. [ У ]
Које две партије су одређивале британску политику?
Наведи њихове главне карактеристике. Наброј разлике између
две партије. Да ли можемо на основу извора установити друштвену базу и корене наведених странака? [ У ]

„(...) Према нашем Уставу ми немамо једног главног министра него увек треба
да буде више главних министара или државних службеника. Саваки службеник
има свој ресор и ни један се не сме мешати у послове другог службеника. Свима
је познато да је овај министар (Робер Валпол [Robert Walpole] је био главни министар између 1721. и 1742. године) стекао претерани утицај над свим државним
уредима. Узео је у своје руке сређивање јавних послова, чак је и сменио неколико државних службеника, пошто се нису покоравали његовим наредбама. На
овај начин злоупотребио је милост круне, па је сам делио чинове и титуле, чак и
грађанска, војна и црквена унапређења.“ (Детаљ говора Самуела Сандиса [Samuel
Sandys], члана опозиције у Парламенту 1741)
„Народна власт, народна владавина, друштвени уговор, Парламентарна самосталност и Парламентарна власт, слобода, отпор, искључење владара и његова смена–у оно време ово су биле идеје виговаца који су претпостављали да ове идеје не
могу бити у складу са идејама торијеваца.
Божијег порекла су: наследно и неотуђиво право, непосредно наследство, пасивна послушност, право владара, забрана отпора, ропство, вето Парламента, понекад и припадност папистима. То су биле у очима многих идеје торијеваца и
на сличан начин нису у складу са идејама виговца.“ (Болингброк, [Bollingbroke]
торијевац и политичар: Расправа о партијама, 1734)
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4
Илустрација о главним карактеристикама енглеских избора
Сакупи на основу слике главне карактеристике избора у
Енглеској. Ко је могао учествовати на изборима? Који су
узроци појава приказаних на слици? [ У ]

Функционисање уставне монархије у Енглеској у XVIII веку
На основу цртежа одреди боје које обележавају поједине
гране власти. Установи међусобни однос различитих грана власти. На који начин функционише извршна власт? Наведи права владара. Објасни предност и мањкавост оваквог бирачког система. [ У ]

„Пруска се сасвим изменила под владавином
Фридриха Виљема I. Нови владар је распустио
раскошни Двор и знатно је смањио високе пензије.
Многи који су до тада држали запрегу, сад су ходали пешке, тако да се почело говорити како је краљ хромима вратио ноге. За време
Фридриха Првог Берлин је постао северна Атина, а за врема Фридриха Виљема
северна Спарта. Систем управе је био војнички уређен. Број војске је владар знатно повећао. Пошто су у превеликој ревности насилно регрутовали и занатлије, (...)
многи су напустили државу, што је индустрији нанело огромне штете. Краљ је
брзо решио овај проблем, (...) строго је забранио извоз вуне; 1714. године је подигао складиште из којег су сиромашнији индустријалци добијали вуну, чију цену
су измиривали после урађеног посла. Сукно је добро пролазило, пошто су војничку одећу мењали годишње. Чак су и извозили; (...) пруски трговци су извозили
сукно за потребе руске војске. Берлин је постао магацин бога Марса. Све што је
било потребно за војску, овде се производило, тако да је пруска војна опрема била
веома тражена по целој Немачкој. У Берлину су подигли млинове за барут, а у
граду Спандау радионице за израду мачева, у Подсдаму фабрике оружја, а у Неуштадту железаре и кожаре. (Из мемора Фридриха Другог)

5

СВОЈЕВРСНИ РАЗВОЈ
НЕМАЧКО-РИМСКОГ
ЦАРСТВА

Наведи главне карактеристике политике Фридриха Виљема I. У коликој мери се
може називати валадивна Фридриха Виљема I просвећеном?
Какве резултате је донела Пруској оваква политика? Какву нам
слику дочарава аутор о владавини свога оца? [ З ]

6
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Немачко–римско царство у XVIII веку
На основу историјске карте карактериши Немачкоримско царство у XVIII веку. Упореди две водеће државе Царства са осталим државама ван њене територије.
Упореди њихов положај унутар Царства. Оцени положај
њихових главних градова. Осим територијалних промена
каве друге промене примећујеш на карти? [ У ]

7
Konstantinápoly
Varsó

„Пошто је руски царски Двор, имајући у виду интерес царевине, осећао потребу да сопственим
снагама заустави нереде у Пољској, да спречи разбијање државе, уједно да осигура испуњење својих права, достигао је потпуни споразум са царским и краљевским Двором, односно са пруским владаром, да ће заједничким напорима и једнаким мерама обављати своје задатке, који произилазе из добросуседских односа.
ЕКСПАНЗИЈА РУСИЈЕ

На основу уговора трију владарска Двора већ смо дали до знања пољском народу да у интересу његових суседа желимо ојачати његов спољнополитички положај. Због тога желимо успоставити мир и ред у Пољској и заштити Устав и
слободу пољског народа.

8
9
10
11

Енглеска карикатура о спољнополитичким циљевима Катарине II

Истовремено, царица целе Русије (...), немајући могућности да без оштећења
очигледних интереса очекује даљу правду од Пољске, сматрала је за потребно
да испуни очекивања своје државе и народа и поседне доле наведене територије
Пољске (...)“ (Проглас Катарине II, 1772)

Чиме куша сатана руску царицу? Зашто је куша овим
градовима/територијама? Упореди текст карикатуре са мапом.
[У]

Напиши једном реченицом о чему је реч у Прогласу? На шта указује овај корак?
Које чињенице су условиле повлачење граница? [ З ]

Алегоријска слика о
подели Пољске
Наведи имена
трију владара
са слике. На шта нас
наводи слика? Упореди слику са изворним текстом. [ З ]

Експанзија Русије
Сакупи главне циљеве руске спољне политике. Који су
интереси владали у односима Руског царства и суседних држава (Турска, Пруска, Аустрија)? Какве су промене
уследиле у међусобним односима ових држава током XVIII
века? [ П ]

У XVIII веку државе, нарочито државе просвећеног апсулотизма, чиниле су озбиљне напоре за унапређене
привреде и за повећање броја становништва. Постало је уобичајено ширење нових метода при увођењу нових
врста животиња и биљака, често пута и насилно. Тако се десило и у случају кромпира који садржи четири пута
више угљеног хидрата него пшеница.

Гледишта

Епоха просвећености и револуција (1714–1849) / 17

Зашто су државе поменутог доба чиниле велике напоре за унапређење привреде? На основу извора одреди улогу
државе у ширењу производње кромпира. Шта су очекивали од производње ове биљке? Какву улогу је играо кромпир
у развоју пољопривреде и исхране? [ У ]

„Већ 26. марта, а касније 3. априла текуће године дали смо вам поново за задатак да се по најбољем вашем знању бавите
производњом кромпира који је за становништво, поготово за оне сиромашније, веома користан. Дајте на знање становништву
да ће имати велику корист и наговарајте га
на производњу ове хранљиве биљке. Пошто
смо на основу извештаја увидели да недостаје знање како треба производити кромпир
и на који начин може постати на корист
сиромашнима, саставили смо инструкције
за производњу. Од ових штампаних инструкција ћете добити довољно примерака,
заједно са нашом милостивом заповешћу, од
којих два примерка доставите свим насељима и властелинствима. (...)
Мада многи сиромаси немају земље, а
будући да је ова биљка и њима потребна за
живот, треба им заповедити да око куће, у
башти и где год имају празног места, посеју
кромпир. Имају могућности да га у слободним часовима негују у близини куће, а
имаће од тога велику корист.
Није довољно, међутим, да останете
само на инструкцијама. Помоћу војске и окружних службеника почетком маја контролишите да ли се сејање марљиво врши. А ви
током контроле увек погледајте да ли се добро обављају послови.“ (Наредба Фридриха
II територији Боросло, 1757)

12
Ширење производње кромпира у Европи

13

Које су чињенице условљавале правац ширења производње кромпира? Како објашњавате брзо ширење ове биљке? Какве биљке су
пристигле из Америке које су биле корисне попут кромпира? [ У ]

Фридрих II контролише
вађење кромпира
Зашто је био важан
кромпир за Фридриха II? Шта нам открива
слика? Зашто су ову сцену овековечили на платну? [ З ]

14
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3. Неуспеле реформе и револуција у Француској
ПРОМЕНЕ У ПРИВРЕДИ И У ДРУШТВУ Током XVIII
века француска привреда се убрзано развијала. Број
становника се повећао са 22 милиона на 26-28 милиона. Оснивале су се банке, распространиле су се
мануфактуре, нарочито у традиционалној индустрији
текстила, у рударсву и у металној индустрији. Развој
привреде био је највећи у Паризу који је постао милионска метропола.
Већина друштва је живела у провинцији према старим сталешким оквирима, али се све већи број људи
укључивао у круг предузетника. Број грађана је растао, међутим многи су постали радници-најамници
по градовима.
Крупна буржоазија се непрестано богатила услед
државних зајмова и пореских ренти, већ је постала богатија од аристократије. У другој половини XVIII века
већина земљишних поседа прешлa је у руке крупне буржоазије. И средња буржоазија је ојачала. Међутим, знатан део француске индустрије се оснивао на малој индустрији, па је број малограђанства – које није могло
пратити развој велике индустрије – био значајан. У фабрикама се број радника знатно повећавао, што је проузроковало повећање броја градске сиротиње.
Највиши слој племства је чинила аристократија
са великим поседима. Међутим, због огромних издатака Дворског живота многи су преживљавали само
помоћу краљевских бенефиција. То су већином били
официри у добро плаћеној војсци. Поједини су модернизацијом својих поседа увећавали приходе. Велики део племића из унутрашњости располагао је
скромном имовином. Већина није умела, а због традиције није ни хтела да се укључи у привредни живот
(„племство обавезује“). Својеврстан средњи сталеж
племства чинило је племство по плашту који су свој
високи службени положај откупили, а тиме и племство, што их је служило до краја живота. Међутим, с
временом је за њихове потомке племство – откупом –
постало наследно.
Знатни део становништва земље чинили су кметови. У Француској у ово доба није било кметова у класичном, феудалном смислу речи. Кметови, земљорадници су власнику поседа за кориштење земље плаћали
закуп, а на појединим местима су морали и дати део
урода. Они малобројни кметови који су се укључили
у производњу (нарочито они који су живели близу великих градова) обогатили су се, док је велика већина
тешко могла издржавати своју породицу и плаћати
све веће порезе. Неколико неродних година је у њиховим круговима могло проузроковати глад.
ФИНАНСИЈСКИ СЛОМ ДРЖАВЕ Ни за време владавине Луја XVI (1774–1793) француски апсолутизам није
могао изаћи из финансијске кризе. Издаци (војска,
трошкови Двора, бенефиције) нису били усклађени
са приходима, јер би то било противно интересима
повлашћених слојева. Приходе нису могли повећавати, јер су сељаци били већ преоптерећени, а опо-

резивање племства и цркве су спречавали у краљевском Двору.
Краљевски Двор се није одрекао спољне политике
која је доносила славу династији. Војнички је помагао
северноамеричке колоније, побуњене против Енглеске
која је била велики супарник у колонизацији. Учешће у
ратовима, вођеним за самосталност Америке, још је
више продубљивало финансијску кризу (9. лекција).
Луј XVI именовао je банкара Некера (Necker) са задатком да реши финансијске проблеме. Банкар је такође као и његови претходници чинио исто (само је
хтео штедети), па је убрзо смењен. Слично се десило
и са његовим наследницима политичарима, постављеним од стране властеле. Подизањем нових зајмова коначан финансијски слом је привремено избегнут.
Покушаји увођења реформе још више су погоршали
финансијско стање и државни дуг је све више растао, док су сталежи све снажније нападали Владу.
ПОКРЕТ СТАЛЕЖА Да би избегао финансијску кризу,
краљ је сазвао Скупштину великодостојника у чијем
раду је могло учествовати само високо племство.
Међутим, великодостојници су се успротивили и захтевали су да се сазове скупштина државних сталежа (1787). Заузврат су нудили сарадњу. Међу њима
су били и принц орлеански (краљев рођак), маркиз
Лафајет (La Fayette херој Америчког рата за независност) и маркиз Мирабо (Mirabeau), који су уживали
симпатије јавног мњења, па чак и већине службеника у државном апарату. Ради очувања сталешких права у неким провинцијама су избили нереди уз вођство
племства и грађанства. Војсци, која је пристигла да
угуши немире, официри нису дали наређење за коришћење оружја. Држава је претрпела финансијски
слом (пошто није била у стању да исплати камате
дугова и да финансира војску). Луј XVI, који је био
против водећих стележа, био је потпуно немоћан
да предузме било шта, па је маја 1798. године сазвао
сталешку скупштину.
ОТВАРАЊЕ СТАЛЕШКЕ СКУПШТИНЕ У време сази-

вања сталешке скупштине апсолутизам је био врло
слаб. Идеје просвећености већ су захватиле знатан
број водећих сталежа. Углед Цркве, која је била главни ослонац апсолутистичке владавине, био је знатно
уздрман. Истовремено потреба за Уставом на основу
природног закона била је све очигледнија за савременике. Раскошни и скуп живот на Двору, чије је издатке
народ преувеличавао, рушио је углед краљевске куће.
Неповерење према Влади је само расла мржњом према краљици „странкињи“ Марији Антоанети.
Претрпевши финансијски слом, Влада се морала
суочити са економском кризом и са последицама
узастопних неродних година. Сељаци и градска сиротиња су гладовали.
Избор сталешких делегата је политички активирао становништво. За изборе су састављали на хиљаде
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такозваних.“свезака са жалбама“. У овим брошурама је сваки сталеж саставио своје захтеве. Традиционалистичко племство желело је сталешку монархију, племићи – предузетници и грађанство желели
су Уставну монархију и правну једнакост, а сељаци
смањење пореза. Унутар снага које су биле против апсолутизма, настао је расцеп. Постављало се питање
на који начин да заседају сталежи. Већина племства
и више црквене јерархије се везала за традицију: да
три сталежа (свештенство, племство, грађанство) заседа посебно и да се гласа по сталежима, како се то
чинило у XVII веку. Грађанство, племићи-предузетници и ниже свештенство је желело повећати свој
утицај на скупштини сталежа. Хтели су постићи
да трећи сталеж може послати на скупштину исти
број делегата као прва два сталежа и да сталежи
заједно гласају. Влада, потврдивши своју неспособност, донела је половичну одлуку. Број представника
трећега сталежа је удвостручен, али се и даље гласало по сталежима.
У мају 1789. године у Версају (Versailless) отпочела је државна сталешка скупштина. Због дискусије о
начину заседања посао нису могли ни отпочети. Услед изборног правила представници свештенства били
су махом чланови нижег свештенства, који су подржавали грађане. Представници трећега сталежа су
изјавили да су они представници читаве нације, па су
Народну скупштину сталежа претворили у Уставотворну скупштину (17. јун).
Владар, да би решио стање, одлучио је да лично
присуствује скупштини, па су због припрема затворили салу за заседање. У узаврелој ситуацији овај чин

представници трећег сталежа схватили су као одбијање њихових предлога.
У Кући лопте (затворени спортски терен у Версају)
представници су одлучили да се не разилазе док не
израде Устав (заклетва у Кући лопте). Касније су се
под вођством Маркиза Лафајета (La Fajette) прикључили и они племићи који су били за израду Устава.
ИЗБИЈАЊЕ РЕВОЛУЦИЈЕ Владар је око узнемире-

ног Париза повећао број својих трупа. Предводници средњег и ситног грађанства: новинари, адвокати,
који су се почели бавити политиком током избора за
сталешку скупштину, народни страх су претворили у
агресију против владара. Маса се почела наоружавати да би се одбранила од војске. 14. јула 1789. године,
трагајући за оружјем, појавила се испред средњовековног утврђења Бастиље (Bastille), где је у то време био смештен затвор. Малобројна стража је почела
преговоре са побуњеницима. Због једног испаљеног
метка напали су утврђење, заузели га, побили стражу и главе натакли на копља. Устаницима се прикључило све више војничких јединица. Грађанство је на
место срушене власти изабрало новог градоначелника и основало је националну стражу на чијем челу
је био Лафајет.
Луј XVI je под утицајем догађаја попустио и вратио војску у касарне. Валадар је допутовао у Париз и
признао нову власт и нове вође. Симболично су му
натакли на прса тробојницу, нови национални симбол. Револуција је победила. Многи од савременика
су мислили да су промене завршене, али су оне тек
почеле.

Архива
Расподела земљишних поседа у Француској у другој половини XVIII века

ПРОМЕНЕ У ПРИВРЕДИ И ДРУШТВУ

Расподели друштвене слојеве према томе колико поседују од укупног земљишта. Какве промене примећујеш у односу на феудални
систем? Какве чињенице су условљавале ове промене? [ У ]

1

2
Промена структуре француског становништва и друштва
Наведи како се мењао број становништва у
Француској у XVIII веку. Упореди тај број са променом броја становништва у Паризу. Какве промене
примећујеш у друштвеној структури у односу на феудални систем? Који процеси су проузроковали промене? [ У ]

