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Серија уџбеника, у којима изучавање историје полази од самих извора, покушај је за обраду 
историјске прошлости која се базира на изучавању изворних материјала и који нуде могућност наставе 
историје, базиране на активном  учешћу ученика. Новост серије није само у томе што уџбеници у себи 
садрже богат изворни материјал, већ и у томе што количина наставне материје и сама структура 
уџбеника нуде довољно времена и одговарајуће методе за анализу извора. Свако поглавље се састоји 
од три дела. Основне информације за обраду извора и за развијање савременог историјског приступа 
даје традиционални део уџбеника са скраћеном материјом, спајајући историјске чињенице. Архива
садржи најмање 10 до 12 различитих извора (текстуалне изворе, слике, историјске карте, илустрације, 
табеле и дијаграме). Вежбе, везане уз изворне материјале, помажу при усвајању основних способности, 
потребних за упознавање историјске прошлости (коришћење изворног материјала, усвајање стручних 
израза, оријентацију у простору и у времену, откривање, препознавање чињеница које битно утичу на 
формирање појединих догађаја итд) и да одговарајућу тему или период ученици упознају дубље и из 
више аспеката. Гледишта омогућују да се одређени историјски проблем или питање, које изазива 
полемику, разјасни из више аспеката. Додатак уџбеника чине временске табеле епоха. Серија 
уџбеника подстиче и помаже формирање и примену професорске праксе и комплекснију обраду 
наставе материје у духу нових матурских захтева.

Неколико података о књизи за 11. разред гимназије:
� 41 поглавље на свега 65 страница
� Око 450 текстуалних извора
� 357 слика, 71 карта, 83 илустрације, 33 табеле
� више од 1400 питања и задатака
� теме извора су обележене разним бојама
� иконе обележавају оне компетенције које се највише развијају
� словима ја назначено у којој форми је предложена обрада извора
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Предговор

Драги ученици, овим уџбеником и осталим уџ-
беницима из серије Изучавање историје, темеље-
но на изворима желимо на један другачији начин 
открити занимљив свет прошлости. Већи део на-
ших сазнања црпићемо из изворних материјала, 
што самосталним радом, што сарађујући са својим 
вршњацима. Када прелисташ књигу, видећеш ко-
лико је шаролик свет извора: поред интересантних 
текстова и фотографија наћи ћеш и карте, илустра-
ције, табеле са разним подацима, дијаграме. Овако 
се много занимљивије, узбудљивије проводи вре-
ме, него учењем сувих података. На матурском ис-
питу, 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, илустра-
ција, карата донети адекватне закључке, односно, 
какве чињенице узимамо у обзир приликом расуђи-
вања о неком догађају, о некој историјској лично-
сти? Да ли можемо донети самостално и темељито 
мишљење и да ли умемо одбранити своје гледиште? 
Наш уџбеник вишестрано помаже развој ових спо-
собности. Припрема за матурски испит на средњем 
и на вишем степену.

Услови упознавања историјских чињеница по-
моћу извора су следећи: неопходна су нека основ-
на знања без којих ће пут ка историјским извори-
ма 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 стра-
нице следи Архива, састављена од изворних тек-
стова, слика, скица, скицираних географских кара-
та. Све је намењено за обраду, као и део који смо 
назвали Гледишта, а омогућује „дубље понирање“ 
у прошлост. 

Ауторски текст највише подсећа на традици-
оналне уџбенике историје. Овде се може наћи све 
оно што према захтевима наставног програма и ма-
турског испита треба научити. Ауторски текстови 
сажето и по логичком низу обрађују међусобно по-
везане чињенице одређеног периода који су неоп-

ходни за разумевање и анализу теме. Обим тек ста 
нигде не превазилази једну и по страницу, штави-
ше краћи су текстови. Да бисмо олакшали учење, 
масним словима смо нагласили најважнију мате-
рију, 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, на-
глашавамо 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 кон-
цепцији, пошто би се за учење лексичких инфор-
мација потрошило више времена од анализе извор-
ног материјала. Дугогодишње искуство аутора као 
професора у средњој школи доказује да мање по-
некад вреди више, ако то заиста постаје примењи-
вим знањем. Од веће количине текста много је теже 
извући суштину и открити међусобну повезаност. 
Овде скрећемо пажњу да они ђаци које озбиљно за-
нима историја, имају на располагању богату струч-
ну литературу, а и интернет им пружа безброј мо-
гућности. (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 спо-
собности за упознавање и разумевање прошлости и 
на тај начин се знање проширује важним и заним-
љивим сегментима. И као ђаци морамо схватити 
смисао лепих, али дуготрајних и сложених задата-
ка. Немојте мислити да је траћење времена када му-
котрпним 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 понав љају 
мишљења других. Самостално размишљење је мно-
го ефикасније. Неопходно је оспособити се за рад 
на сакупљању, обради и тумачењу информација. 
Много помињани Херодотов цитат, по ком је исто-
рија учитељица живота, и овог пута се потврђује. 
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историја политике, догађаја, држава, 
права и институција;

историја друштва, начина живљења, 
менталитета и културна историја;

економска и техничка историја, 
култура животне средине;

историја идеологије и религије. 

1

1

1

1

Карактеристике које изражавају садржај извора

коришћење и вредновање извора;

примена стучне терминологије;

оријентација у простору и времену;

откривање чињеница које формирају 
догађаје.

[ З ] = решавање задатака самостално, 
у пару или у групи;

[ Р ] = радови прикупљања самостално или групно; 

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

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

Компетенције

Препоручени начин обраде задатака

Ознаке примењиване у уџбенику

Онај ко на часу историје научи одгонетнути смисао 
текста од пре више стотона или више хиљада годи-
на, намере аутора, онај научи више извући из вести 
садашњице. Проучавање старих зграда, спомени-
ка, уче те да потражиш поруку савремених умет-
ничких дела. 

Мораш се трудити да анализа извора буде ша-
ролика и занимљива. Уџбеник садржи разне текс-
туалне изворе, мапе и илустрације са различитом 
тематиком, састављене различитим методима, као 
и разноврсне фотографије. Материјал Архиве, упо-
ређујући са ауторским текстом, на први поглед се 
чини обимним. Али не заборави да овај део мате-
ријала 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. Нај-
боље је ако сам постављаш питања, јер то значи да 
те одређена тема занима. Ради што бољег снала-
жења у Архиви извори су груписани на основу пог-
лавља ауторског текста и нумерисани према лекци-
јама. Боје редних бројева означавају садржај извора 
за питања, а мале сличице (пиктограми) означавају 
захтеве матурског испита. Тумачење ознака се на-
лази после Предговора. На крају задатака у загра-
ди забележена слова упућују на начин обраде мате-
ријала. Ове ознаке су помагала, али нису обавезна. 

У анализи текстова као главно правило важи да се 
одређеној теми приступа креативно. Тако очекива-
ни резултати неће изостати.

 Трећи блок у лекцијама наћи ћеш под називом 
Гледишта. У овом делу кроз изворе можеш упозна-
ти занимљива питања, проблеме који већ превази-
лазе 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 лично-
стима и појавама (нпр. да ли је Мађарска у XVIII 
веку била колонија Хабзбурговаца; како процењује-
мо Кошутов план о Савезу дунавских народа; На-
полеон, Игњатије Мартиновић, палатин Иштван; 
борба за еманципацију жена; слој џентрија у Мађар-
ској.)

Гледишта најбоље показују шароликост оцене 
једног те истог историјског проблема. Ко не би во-
лео дискусију или да упозна разна и супротна гле-
дишта и донесе закључак о њима? Током дискусије 
стиче се пракса за уважавање туђег мишљења. Не 
значи да је лоше нешто што је састављено из дру-
гих аспеката. И ако се у дискусији стрпљењем и то-
леранцијом 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



РАСПРОСТРАЊЕНОСТ ПРОСВЕЋЕНОСТИ Про-
свећеност као нова идејна струја јавља се у XVII 
веку у Ен глеској. Током XVIII века она се проширила 
по читавом континенту, а употпунила се у Францу-
ској. Представници ове нове идеје су сматрали да се 
свет може упознати на основу Њутновог система (ма-
тематички опис природних појава) и да на тај начин 
постаје израчунљив. Традиционално схватање света, 
које се базирало на религијском убеђењу да је свет не-
промењив 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 на-
зивамо рационализмом.) Сматрали су да је свет про-
мењив 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 заснива-
ли на традиционалним системима, појавили су се но-
ви – може се рећи – неприкосновени принципи у раз-
мишљању многих људи. Од ових принципа најважнији 
је да се све мења и развија. Просвећени мис лиоци, 
расправљајући о друштву, створили су трајне вреднос-
ти - као што је толеранција, трпељивост - а одбацили 
су верски фанатизам. Главни идеал им је била слобода, 
док су тиранију одбили. Међутим, и просвећени мисли-
оци су били често нетрпељиви према старим вреднос-
тима и пристрасни према новијима.
 Идеја просвећености у XVIII веку у образова-
ној Европи постала је, такорећи, модa која је сва-
ког обузела, без обзира на његов друштвени положај. 
Присталице нових идеја племство, а касније и члано-
ви грађанских салона и разних дрштава ширили су 
идеје просвећености. Захваљујући овој идеји и на за-
хтев просвећене јавности појавила су се у Енглеској 
издања под називом енциклопедије. Оне су биле пре-
гледне и сумирале су знање онога доба по насло-
вима (одредницама). Енциколопедија која је сумира-
ла 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 ПРО-
СВЕЋЕНОСТИ 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 мо-
нархије у Енглеској, коју су сматрали узором. Поз-
дрављајући друштвени уговор Лока (Locke), Мон-
тескје (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 распола-
жу одређеном имовином (систем цензуса). Да би се 
избегла тиранија и самовлашће, неопходна је поде-
ла власти – сматрао је (О духу закона, 1748). По ње-
говом 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 детерми-
низам). По његовом мишљењу клима утиче на тем-
перамент људи, а величина држава одређује какво ће 
бити њихово државно уређење.

Русо (Rousseau 1712–1778) је одбацио пред-
ставнички систем, пошто он не омогућава народну 
власт и народни суверенитет. Сматрао је да народ тре-
ба 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 потчи-
нити вољи већине, коју сматра општим добром.
 Русо је тврдио, да је приватна имовина узрок зна-
чајног дела друштвених и људских проблема. Праис-
торију, „живот дивљих људи“ је сматрао најсрећнијим 
добом човечанства, пошто тада, по његовом схватању, 
нису постојале имовинске и друштвене разлике. Русоо-
еве идеје су служиле као узор за непосредну демокра-
тију, за ограничавање имовине и за проширење слобо-
де. Међутим, први покушаји остварења његових идеја 
током Француске револуције довели су до диктатуре.

ПРОСВЕЋЕНОСТ И РЕЛИГИЈА Представници про-
свећености су објавили борбу против старих вреднос-
ти и традиција. Из тога произилази да су морали од-
редити 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 очу-
вања моралних вредности народу потребна рели-
гија. 

ТЕОРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ Систем мер-
кантилизма у овој епохи замениле су физиократске 
теорије. Творци ове идеје Квеснеј (Quesnay) и Тур-
го (Turgot) су резултате просвећености применили у 
привреди. По њиховом мишљењу привреда функ-
ционише добро када је слободна и када је у развоју 
нико не ограничава. Задатак државе је да осигура 
слободу приватне имовине и предузетништва. У при-
вредном животу је најбољи систем организовања 
слободна конкуренција произвођача. Полазећи од 
тадашњих прилика у Француској, сматрали су да је 
само пољопривреда способна да ствара нове вред-
ности (од овога и потиче назив). Зато су пољопривре-
ду сматрали центром економије. У Енглеској, где је ин-
дустрија 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 про-
дубљивали су кризу. Политичари, којима је била по-
верена управа државном економијом, покушавали 
су увести реформе. Хтели су унапредити привреду 

да би створили новчане изворе апсолутистичке влада-
вине. 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 плем-
ства је убирао царину. Међутим, реформе су само при-
времено 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 (цен-
тар), апсолутистички владари су такође били принуђе-
ни да уведу промене. (Ове територије у односу на цен-
тар историчари називају периферијом.) Да би њихове 
државе сачувале или стекле статус велике силе, влада-
ри су увели економске и умерене друштвене рефор-
ме. Укинули су унутрашњу царину, помагали развој 
индустрије, унапредили школство, штитили кметове 
од претераних племићких захтева и опорезивали су 
племство. Желели су модернизацију друштва и при-
вреде, 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 снаж-
но 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 апсолу-
тизмом. Просвећени апсолутизам се појавио у Пор-
тугалији, у неколико кнежевина Италије, у Данској, 
па чак и у Русији. Међутим, две типичне земље овог 
система биле су Аустрија и Пруска. 

Распрострањеност просвећености

Установи које су чињенице 
помагале, а које спречава-

ле ширење просвећености. Про-
читај са мапе који су градови иг-
рали централну улогу у ширењу 
просвећености. Чиме објашња-
ваш ове чињенице? Потражи 
заједничке црте апсолутистич-
ких држава. [ З ] 1

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ 
ПРОСВЕЋЕНОСТИ

Архива
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ФРАНЦУСКА ТЕОРИЈА О ДРЖАВИ И 
ДУХУ ПРОСВЕЋЕНОСТИ

„У Азији су увек постојале велике импе-
рије, 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.

Велика империја нужно потребује тирански углед владара, јер само брзе одлу-
ке 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 исто-
ријским токовима. Какву повезаност види он између величине држава и њихових 

политичких система? Формулиши аргументе који потврђују и који негирају констата-
цију аутора.

2. Томови француске 
Енциклопедије (1751–1771) 

и илустрација за наслов 
“пољопривреда“

Како називамо данас 
из дања слична енци-

кло педијама? Зашто је по-
стало потребно и могуће 
об јав љивање таквог све обу-
хват ног дела? Какву  улогу је 
имала Енциклопе дија у ши-
рењу иде ја просвећености? 
[ З ]

У другој половини XVIII века у 
салонима аристократије и крупне 

буржоазије, поред разоноде 
дошли су до изражаја идеје и дела 

просвећености

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 колектив-
ном телу, нема слободе, пошто прети опасност да ће таква власт донети тиранске 
законе које ће спровести силом.

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 законо-
давну 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 ос-
талих. Међутим, ако би се они измешали са народом и само толико гласа имали 

3

2
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5

6

Установи друштвени поло-
жај људи приказаних на 

сли ци. На који начин и у којој ме-
ри су допринели салони у ши-
рењу идеја просвећености? [ З ]
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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 ]

Систем идеја код Монтескјеа
На које главне гране дели 
Монтескје функционисање 

државе? На основу цртежа уста-
нови како се међусобно односе 
врсте власти. Какав им је однос 
са народом? На који начин могу 
људи контролисати државну 
власт? [ З ]

Систем идеја код Русоа
Изнеси како замишља Русо 
однос између грана власти. 

Упореди систем народног пред-
ставништва Монтескјеа и Русоа. 
Какве проблеме решава и какве 
опасности крије у себи раз-
мишљање Русоа? [ У ]

„Ако, дакле, изоставимо из друштвеног уговора све оно што није битно, ис-
поставиће се да се уговор састоји у следећем: Свака личност заједно са својим 
способностима сједињује се под свеопштом врховном управљачком вољом и сва-
кога 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. (...) 

Ко није спреман да прихвати општу вољу, остали ће га приморати на послуш-
ност; 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 слобо-

ду 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 
и корену неравноправности код људи, 1762)

Какву слику описује извор о раној историји човечанства? Како приказује ток на-
станка приватне својине? Како процењује улогу приватне својине аутор? Продис-

кутујте од чега се жели одрећи, какву корист би имао од тога, а истовремено од чега 
треба да се одрекне, и какве последице има овај чин [ З ]

ПРОСВЕЋЕНОСТ 
И РЕЛИГИЈА

„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.

– 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)

Откриј у тексту какво је 
мишљење Волтера о рели-

гији и цркви. Какве чињенице на-
глашава у својој критици? Пре-
листај поново дело Кандид и 
потражи делове који се односе 
на религију и цркву. Анализирај 
сакупљени материјал и упореди 
са детаљем из уџбеника (садр-
жај, начин). [ У ]
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„(...) изашли смо (...) код господина Волтера. Прво смо отишли код куће ве-
сеља, 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 рели-

гији? [ З ]

„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 прева-
рити.“ (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 тан-
ки 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 не-
ког разума. Међутим, морални хаос у свету противречи постојању промисла Бо-
жијег. 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 злона-
меран. 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)

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 ]

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.“

ТЕОРИЈЕ САВРЕМЕНЕ 
ЕКОНОМИЈЕ

„Приход је производ земље и човека. Без човечијег рада 
земља је безвредна. Добра једне велике државе сачиња-
вају људи, земља и животиње. Једна нација не може има-

ти других извора осим пољопривредних производа и производа индустрије и тр-
говине. Али обе ове привредне гране опстају само помоћу иностраних материјалних 
средтава, иначе су ограничене и несигурне и могу бити довољне само за мале др-
жаве. (Квесне: одредница Житарице у Енциклопедији)

Сакупи које су најважније гране привреде по мишљењу аутора. Коју грану сма-
тра 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 нај-
бољу робу по најјефтинијој цени.“ (Турго)

Које тржишно уређење сматра идеалним аутор? Упореди то са схватњем мер-
кантилизма. Због којих схватања, друштвених и економских промена постоје 

разлике у тумачењу? [ У ]

Квесне (Quesnay 1694–1774) 
фран цуски лекар и економиста, 

аутор одреднице Привреда у 
Енциколопедији, један од заснивача 

физиократских идеја
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ПРОСВЕЋЕНИ 
АПСОЛИТИЗАМ

„Дакле, најосновнија дужност кнеза је пра-
ведност. Он држи у рукама добра народа и 
то ставља испред свих сопствених интере-

са. 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 слу-
га највишег положаја и оруђе његове среће, као што је и народ извор 
кнежеве славе. (...)

Начинити вику и стећи славу, ове две ствари нису истоветне. Руља 
не уме правилно ценити славу и лако се заводи варљивом сликом ве-
личине и лепоте. Може да се деси, да добра дела побрка са упадљи-
вим, богатство са заслугом, хвалисање са вечним. Сасвим другачије 
мисле и суде просвећени људи. (...)

Ја, пак, велим да кнез на два начина може увеличати своју сла-
ву. У првом реду освајањима, као ратник који силом оружја проши-
рује 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: Антимакија-
вели, 1739)

На основу Фридриховог текста сакупи карактеристичне црте влада-
ра. Установи црте које указују на апсолутизам и оне које указују на 

просвећеност. Шта је олакшало спајање ове две–на први поглед–супро-
тне идеје? Присети се идеала кнеза код Макијавелија и упореди са сли-
ком Фридриха. [ П ]

„Ево прошло је већ три године од када сам морао преузети упра-
вљање државом. За то време сам постигао да се државна управа упоз-
на 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 др-
жаве захтева жарко одушевљење и потпуно одрицање од себичности 
и комоције.“ (Детаљ из „Пастирске посланице“ Јосифа II упућене 
државним службеницима)

Сакупи на основу извора оне особине које владар сматра важнима 
у државној управи. Јосиф II осуђује оне владаре који државну имо-

вину сматрају својом приватном имовином. Раздвоји оне особине које се 
односе на просвећеног владара од оних које се односе на апсолутистич-
ког владара. [ 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 ]

Просвећени апсолутизам
Које су чињенице условиле појаву про-
свећеног апсолутизма? Које су главне 

ка рактеристике просвећеног апсолутизма? 
Ка ко 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 ап-
солутистичком владару? [ У ]

19
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Кецеља слободног зидара/масона

На основу слике сакупи симболе слобод-
ног зидарства. Какву улогу су наменили 

овим симболима? [ У ]

„(...) 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 мора-
мо 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 Францус-
кој 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 на-
против: 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)

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 ]

Опиши по једним појмом у 
тексту наведене идеје и мо-

ралне вредности. На основу из-
вора окарактериши однос рели-
гије и слободног зидарства [ З ]

О којој главној карактерис-
тици масонства говори из-

вор? Каквог је мишљења Хајно-
ци о друштву? [ У ]

Провери ко је била сестра 
Марије Антоанете. Напиши 

на какве проблеме одговара 
краљица у свом писму. Са как-
вом друштвеном базом распола-
жу масони? Како је краљица ви-
дела улогу слободних зидара? 
На основу извора закључи како 
се односила власт према масон-
ству. Анализирај став краљице о 
слободном зидарству, о доброт-
ворима и о људској слободи. [ П ]

24
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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 грађан-
ства, мада су се могли учланити само мушкарци. Ширење масонских ложа је допринело усвајању идеја просвеће-
ности. Захваљујући виђенијим члановима, њихов утицај је био веома значајан. Утицајност и мистика је допри-
нела да су толико различита гледишта у вези са њима: од крајње негативног (да су разарачи света) до екстремно 
позитивног (да су добротвори света).
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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 ре ду 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 ЦАР-
СТВА 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 ме-
то дама су успешно изградили школство. Опоре-
зивали 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 тери-
торија. 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 

2. Век политике равнотеже
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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.

СИСТЕМ РАВНОТЕЖЕ 
ВЕЛИКИХ СИЛА

Систем ревнотеже великих сила

Помоћу карте сакупи трајне 
савезничке системе. Начи-

ни табелу о савезницима и про-
тивницима Хабзбуршке цареви-
не у ратовима XVIII века. Уста нови 
законитост у стварању савез нич-
ких система. [ З ]

УСТАВНА БРИТАНСКА 
МОНАРХИЈА

„(...) 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 ми-
нистар између 1721. и 1742. године) стекао претерани утицај над свим државним 
уредима. Узео је у своје руке сређивање јавних послова, чак је и сменио неко-
лико 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 самос-
талност и Парламентарна власт, слобода, отпор, искључење владара и његова сме-
на–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, па-
сивна послушност, право владара, забрана отпора, ропство, вето Парламента, по-
некад 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)

Сумирај, укратко, главни 
садржај говора посланика. 

Са којих гледишта напада поја-
ву? Које инстутуције модерне ус-
тавне државе примећујемо у 
тексту? Објасни зашто је била 
потребна оваква институција. [ У ]

Које две партије су одређи-
вале британску политику? 

Наведи њихове главне каракте-
ристике. Наброј разлике између 
две партије. Да ли можемо на ос-
нову извора установити друштве-
ну базу и корене наведених стра-
нака? [ У ]

1

2

3

Архива
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Функционисање уставне монархије у Енглеској у XVIII веку
На основу цртежа одреди боје које обележавају поједине 
гране власти. Установи међусобни однос различитих гра-

на власти. На који начин функционише извршна власт? Наве-
ди права владара. Објасни предност и мањкавост оваквог би-
рачког система. [ У ]

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 ]

СВОЈЕВРСНИ РАЗВОЈ 
НЕМАЧКО-РИМСКОГ 

ЦАРСТВА

„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 хода-

ли 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 знат-
но 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 поди-
гао складиште из којег су сиромашнији индустријалци добијали вуну, чију цену 
су измиривали после урађеног посла. Сукно је добро пролазило, пошто су војнич-
ку 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 Не-
уштадту железаре и кожаре. (Из мемора Фридриха Другог)

Наведи главне карак те-
ристике политике Фридри-

ха Виљема I. У коликој мери се 
може називати валадивна Фрид-
риха Виљема I просвећеном? 
Как ве резултате је донела Прус-
кој оваква политика? Какву нам 
слику дочарава аутор о владави-
ни свога оца? [ З ]

4

5

6
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Немачко–римско царство у XVIII веку
На основу историјске карте карактериши Немачко-
римско царство у XVIII веку. Упореди две водеће др-

жаве 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 ]

ЕКСПАНЗИЈА РУСИЈЕ „Пошто је руски царски Двор, имајући у виду ин-
терес царевине, осећао потребу да сопственим 

снагама заустави нереде у Пољској, да спречи разбијање државе, уједно да осигу-
ра испуњење својих права, достигао је потпуни споразум са царским и краљев-
ским Двором, односно са пруским владаром, да ће заједничким напорима и једна-
ким мерама обављати своје задатке, који произилазе из добросуседских односа. 

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

  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) 

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? Упо-
реди слику са извор-
ним текстом. [ З ]

Енглеска карикатура о спољнопо-
литичким циљевима Катарине II

Чиме куша сатана руску ца-
рицу? Зашто је куша овим 

градовима/територијама? Упо-
реди текст карикатуре са мапом. 
[ У ]

Експанзија Русије

Сакупи главне циљеве руске спољне политике. Који су 
интереси владали у односима Руског царства и сусед-

них држава (Турска, Пруска, Аустрија)? Какве су промене 
уследиле у међусобним односима ових држава током XVIII 
века? [ П ]

7
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„Већ 26. марта, а касније 3. априла те-
куће године дали смо вам поново за зада-
так да се по најбољем вашем знању бавите 
производњом кромпира који је за станов-
ништво, поготово за оне сиромашније, вео-
ма 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 недос-
таје знање како треба производити кромпир 
и на који начин може постати на корист 
сиромашнима, саставили смо инструкције 
за производњу. Од ових штампаних ин-
струкција ћете добити довољно примерака, 
заједно са нашом милостивом заповешћу, од 
којих два примерка доставите свим насељи-
ма 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 сло-
бодним часовима негују у близини куће, а 
имаће од тога велику корист.

Није довољно, међутим, да останете 
само на инструкцијама. Помоћу војске и ок-
ружних службеника почетком маја контро-
лишите да ли се сејање марљиво врши. А ви 
током контроле увек погледајте да ли се до-
бро обављају послови.“ (Наредба Фридриха 
II територији Боросло, 1757)

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 ]

Фридрих II контролише 
вађење кромпира

Зашто је био важан 
кромпир за Фридри-

ха II? Шта нам открива 
слика? Зашто су ову сце-
ну овековечили на плат-
ну? [ З ]

Ширење производње кромпира у Европи

Које су чињенице условљавале правац ширења производње кром-
пира? Како објашњавате брзо ширење ове биљке? Какве биљке су 

пристигле из Америке које су биле корисне попут кромпира? [ У ]

14

12

13

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.

Гл
ед

иш
та



18 / Епоха просвећености и револуција (1714–1849)

ПРОМЕНЕ У ПРИВРЕДИ И У ДРУШТВУ Током XVIII 
века француска привреда се убрзано развијала. Број 
становника се повећао са 22 милиона на 26-28 ми-
лиона. 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 ми-
лионска метропола.
 Већина друштва је живела у провинцији према ста-
рим сталешким оквирима, али се све већи број људи 
укључивао у круг предузетника. Број грађана је рас-
тао, међутим многи су постали радници-најамници 
по градовима. 
 Крупна буржоазија се непрестано богатила услед 
државних зајмова и пореских ренти, већ је постала бо-
гатија од аристократије. У другој половини XVIII века 
већина земљишних поседа прешлa је у руке крупне бур-
жоазије. И средња буржоазија је ојачала. Међутим, зна-
тан део француске индустрије се оснивао на малој ин-
дустрији, па је број малограђанства – које није могло 
пратити развој велике индустрије – био значајан. У фа-
брикама се број радника знатно повећавао, што је про-
узроковало повећање броја градске сиротиње.
 Највиши слој племства је чинила аристократија
са великим поседима. Међутим, због огромних изда-
така Дворског живота многи су преживљавали само 
помоћу краљевских бенефиција. То су већином били 
официри у добро плаћеној војсци. Поједини су мо-
дернизацијом својих поседа увећавали приходе. Ве-
лики део племића из унутрашњости располагао је 
скромном имовином. Већина није умела, а због тра-
диције 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 плем-
ство, што их је служило до краја живота. Међутим, с 
временом је за њихове потомке племство – откупом – 
постало наследно.

Знатни део становништва земље чинили су кме-
тови. У Француској у ово доба није било кметова у кла-
сичном, феудалном смислу речи. Кметови, земљорад-
ници 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 ве-
ликих градова) обогатили су се, док је велика већина 
тешко могла издржавати своју породицу и плаћати 
све веће порезе. Неколико неродних година је у њихо-
вим круговима могло проузроковати глад.

ФИНАНСИЈСКИ СЛОМ ДРЖАВЕ Ни за време владави-
не 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 повећава-
ти, јер су сељаци били већ преоптерећени, а опо-

резивање племства и цркве су спречавали у краљев-
ском 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 за-
датком да реши финансијске проблеме. Банкар је та-
кође као и његови претходници чинио исто (само је 
хтео штедети), па је убрзо смењен. Слично се десило 
и са његовим наследницима политичарима, постав-
љеним од стране властеле. Подизањем нових зајмо-
ва коначан финансијски слом је привремено избегнут. 
Покушаји увођења реформе још више су погоршали 
финансијско стање и државни дуг је све више рас-
тао, 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 за-
хтевали су да се сазове скупштина државних ста-
лежа (1787). Заузврат су нудили сарадњу. Међу њима 
су били и принц орлеански (краљев рођак), маркиз 
Лафајет (La Fayette херој Америчког рата за незави-
сност) и маркиз Мирабо (Mirabeau), који су уживали 
симпатије јавног мњења, па чак и већине службени-
ка у државном апарату. Ради очувања сталешких пра-
ва у неким провинцијама су избили нереди уз вођство 
племства и грађанства. Војсци, која је пристигла да 
угуши немире, официри нису дали наређење за ко-
ришћење 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 глав-
ни ослонац апсолутистичке владавине, био је знатно 
уздрман. Истовремено потреба за Уставом на основу 
природног закона била је све очигледнија за савреме-
нике. Раскошни и скуп живот на Двору, чије је издатке 
народ преувеличавао, рушио је углед краљевске куће. 
Неповерење према Влади је само расла мржњом пре-
ма краљици „странкињи“ Марији Антоанети.
 Претрпевши финансијски слом, Влада се морала 
суочити са економском кризом и са последицама 
узастопних неродних година. Сељаци и градска си-
ротиња су гладовали. 
 Избор сталешких делегата је политички активи-
рао становништво. За изборе су састављали на хиљаде 

3. Неуспеле реформе и револуција у Француској
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такозваних.“свезака са жалбама“. У овим брошура-
ма је сваки сталеж саставио своје захтеве. Тради-
ционалистичко племство желело је сталешку монар-
хију, племићи – предузетници и грађанство желели 
су Уставну монархију и правну једнакост, а сељаци 
смањење пореза. Унутар снага које су биле против ап-
солутизма, 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) за-
седа посебно и да се гласа по сталежима, како се то 
чинило у XVII веку. Грађанство, племићи-предузет-
ници 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 неспособ-
ност, донела је половичну одлуку. Број представника 
трећега сталежа је удвостручен, али се и даље гласа-
ло по сталежима.
 У мају 1789. године у Версају (Versailless) отпоче-
ла је државна сталешка скупштина. Због дискусије о 
начину заседања посао нису могли ни отпочети. Ус-
лед изборног правила представници свештенства били 
су махом чланови нижег свештенства, који су подр-
жавали грађане. Представници трећега сталежа су 
изјавили да су они представници читаве нације, па су 
Народну скупштину сталежа претворили у Уста-
вотворну скупштину (17. јун). 
 Владар, да би решио стање, одлучио је да лично 
присуствује скупштини, па су због припрема затвори-
ли салу за заседање. У узаврелој ситуацији овај чин 

представници трећег сталежа схватили су као од-
бијање 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) прикљу-
чили и они племићи који су били за израду Устава.

ИЗБИЈАЊЕ РЕВОЛУЦИЈЕ Владар је око узнемире-
ног Париза повећао број својих трупа. Предводни-
ци 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 наоружава-
ти да би се одбранила од војске. 14. јула 1789. године, 
трагајући за оружјем, појавила се испред средњо-
вековног утврђења Бастиље (Bastille), где је у то вре-
ме био смештен затвор. Малобројна стража је почела 
преговоре са побуњеницима. Због једног испаљеног 
метка напали су утврђење, заузели га, побили стра-
жу и главе натакли на копља. Устаницима се прикљу-
чило све више војничких јединица. Грађанство је на 
место срушене власти изабрало новог градоначелни-
ка и основало је националну стражу на чијем челу 
је био Лафајет.

Луј XVI je под утицајем догађаја попустио и вра-
тио војску у касарне. Валадар је допутовао у Париз и 
признао нову власт и нове вође. Симболично су му 
натакли на прса тробојницу, нови национални сим-
бол. Револуција је победила. Многи од савременика 
су мислили да су промене завршене, али су оне тек 
почеле.

Расподела земљишних поседа у Француској у другој половини XVIII века
Расподели друштвене слојеве према томе колико поседују од укуп-
ног земљишта. Какве промене примећујеш у односу на феудални 

систем? Какве чињенице су условљавале ове промене? [ У ]

Промена структуре француског становништва и друштва
Наведи како се мењао број становништва у 
Француској у XVIII веку. Упореди тај број са про-

меном броја становништва у Паризу. Какве промене 
примећујеш у друштвеној структури у односу на феу-
дални систем? Који процеси су проузроковали про-
мене? [ У ]

ПРОМЕНЕ У ПРИВРЕДИ И ДРУШТВУ

1

2

Архива
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Развој државних дугова 
и издатака у Француској

Издвоји највеће суме др-
жавних издатака. Какве су 

чињенице довеле до раста др-
жавних дугова? На који начан би 
се могао смањити државни дуг? 
Процени мере из аспекта какав 
би конфликт изазвали. Какав од-
нос примећујеш између држав-
них дугова и прихода? [ З ]

Лука Марсеља (Marseille) у другој половини XVIII века
Помоћу историјског атласа установи шта нам указује на чињеницу да је Марсељ био највећа лука Француске. Како 
је то утицало на француску колонизацију? [ З ]

ФИНАНСИЈСКИ СЛОМ 
ДРЖАВЕ

„Поједине црквене општине врло мало плаћају [порез], 
друге општине су, међутим, превише оптерећене, скоро 
можемо рећи да су сасвим угњетене, а становништво 

уништава беда. Ови људи су голи као црви и црни су као Сарацени и свој живот 
одржавају на граници глади на најбеднијој храни.“ (Ивештај државног службени-
ка 1742. године)

На који начин карактерише извештај пореске намете сељака? Који су узроци ове 
појаве? [ З ]

„(...) Краљевина која се састоји од провинција где постоји сталешка скупштина, 
од провинција где нема сталешке скупштине и од провинција где је мешовита 
управа, где разне унутрашње границе деле поданике једног истог владара, где 
су поједине територије ослобођене свих дажбина чији терет сносе други, где 
најбогатији сталеж плаћа најмање пореза, где привилегије спречавају сваку 
правичност, где је немогуће доследно управљање, где је немогућа заједничка 
воља, та је краљевина несавршена, у њој је злоупотреба стална појава, а добра 
владавина је немогућа (...)“ (Калон [Calonne]: Сумирање планова за поправљање 
финансија, август 1786. године)

Какве проблеме налази државни инспектор финансија Колон? Шта је по њему 
првобитан узрок проблема? Каква решења предлаже? [ З ]

3

4

5

6
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Посета Луја XV париском Парла мен-
ту. Парламенти су били судови, али су 
имали права и за време апсолутизма 
да одобре краљевске наредбе. Луј 
XV је прогнао париски Парламент, 
пошто му се успротивио. Луј XVI је 
на почетку своје владавине вратио 
углед Парламенту

Какве су задатке обављали 
Парламенти у Француској 

поред суђења? Којим друштве-
ним слојевима су заступали инте-
ресе? За шта се залагао Луј XV 
када су у питању његове одлуке 
везане за Парламент? [ З ]

ПOКРЕТ СТАЛЕЖА „(Парламент) изјављује да је Француска монархија, 
којом управља краљ, у складу са законима. У основне 

законе спадају следећи:
– право краљевске династије на престо који наслеђује прворођени мушкарац 

по мушкој линији, искључивши женску децу и њихове потомке;
– право нације да слободно прихвати порезе посредством правилно сазване и 

састављене сталешке скупштине;
– привилегије и обичајна права провинција;
– неуклоњивост судија;
– право судске столице да у свакој провинцији контролише вољу краља, и 

да само оне наредбе уврсте међу законе који су у складу са уставним законом 
провинције и основним законом државе;

– право сваког грађанина да у било ком поступку треба са стане искључиво 
пред природне судије, пред оне које му закон одреди;

– и оно право, без којег су сви остали ништавни, да искључиво у том случају 
може неког ухапсити уз било какав налог, ако га без оклевања предају у руке 
компетентних судија. (Одлуке париског Парламента, 3. маја 1788. године) 

Сакупи, на основу извора, 
права краља и права  на-

ције. Кога подразумева текст ка да 
помиње нацију? О ком др жав ном 
уређењу говори текст? Пре ма 
нашим сазнањима да ли ово од-
говара државном уређењу Фран-
цуске у XVIII веку? Сакупи, на  ос-
нову извора, принципе државног 
уређења. Потражи међународне 
паралеле. [ З ]

„1. Шта је трећи сталеж? – СВЕ.
2. Шта је био до сада у политичким сталежима? – НИШТА.
3. Шта жели? – ДА БУДЕ НЕШТО.
Трећи сталеж је целовита нација. 
Шта је потребно да нација опстане и цвета? Рад појединаца и обављање јавних 

послова.
1. Саваки лични посао можемо сврстати у четири класе. Пошто земља и вода 

чине сировину људских потрепштина, по систему идеја првој класи ће припадати 
свака породица која се бави пољским радовима.

2. Од прве продаје производа до њихове потрошње (...) потребне су радне руке 
које додају мање или више сложене, другоразредне вредности овим производима. 
Човечји труд тако усавршава дарове природе, тако удвостручује, удесетостручује 
или устостручује вредност производа. То је рад друге класе.

3. Између производње и потрошње, као и између разних фаза производње, 
појављују се посредници, који су корисни и за произвођаче и за потрошаче. То су 
трговци и пословни људи; (...)

4. Осим ове три класе корисних грађана који се баве оним стварима које су за 
потрошњу, потребан је лични рад и брига који ће бити непосредно корисни или 

ОТВАРАЊЕ СТАЛЕШКЕ 
СКУПШТИНЕ

Карикатура о друштевим односима 
у XVIII веку у Француској: „Сељак на 
својим леђима носи племство и клир“

Поразговарајте о томе с 
каквим циљем је настала 

карикатура. Шта истиче аутор? 
Ко недостаје на карикатури? 
Зашто? Да ли је смешна ова ка-
рикатура? [ З ]
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пријатни за појединца. У ову четврту класу спадају од најцењенијих 
научних послова и независних занимања до најмање угледног посла 
домаће послуге, сви послови. Ови послови одржавају друштво. Ко 
обавља ове послове? Трећи сталеж.

У данашњој ситуацији имамо четири назива за обављање јавних 
послова: Мач, Судски огртач, Црква и Влада. Било би сувишно де-
таљно доказивати да трећи сталеж обавља претежну већину оних за-
морних послова које повлашћени сталеж не жели обављати. Они желе 
заузети само оне положаје који им доносе углед и велике приходе.

Ко сме тврдити да трећи сталеж не садржи у себи све што је по-
требно за ставрање једне нације? Личи на снажног и огромоног чове-
ка, коме је једна рука везана ланцима. Ако би нацију лишили повлаш-
ћеног сталежа, више би добила него губила!

Значи, шта је трећи сталеж? Све, али свезан и угњетен. Шта би 
било да повлашћеног сталежа? Све, али слободно и у цвату. Без њега 
(трећег сталежа) ништа не би могло функционисати, без осталих све 
би далеко боље функционисало!“ Sieyes abbé: Шта је трећи ста-
леж? 1789)

На који начин групише аутор француско друштво? Начини цртеж о 
друштвеној слици аутора. [ З ]
Одреди појам нације по поимању аутора. Кога убраја под појам на-
ције, а кога би искључио из ње? Објасни каква политичка воља се 

скрива иза појма нације. [ З ]

Систем функционисања сталешке 
скупштине у Француској

Сумирај у чему се разлику-
је скупштина сталежа 1789. 

године у односу на 1614. годину. 
Анализирај политички и друшт-
вени састав појединих ста лежа. 
[ З ]

Устанак радника у предгарђу Париза у пролеће 1789. године. Устанак је избио у једној фабрици због ниске плате једног тапетара, али 
је због ниских плата и високих цена прехрамбених производа тада већ владало велико незадовољство

Каквог је карактера био пролећни устанак који је избио у Паризу? Какве друштвене супротности су довеле до из-
бијања? Ко и на који начин је спречио устанак? У каквом је односу слика са графиконом о цени жита? [ З ]
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Развој цена житарица у Европи
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ИЗБИЈАЊЕ РЕВОЛУЦИЈЕ „Цело јутро смо се наоружавали. Тек што 
смо добили оружје отишли смо до 

Бастиље. Капетан, који је, по свему судећи, био изненађен, видевши 
одједном сто хиљада пушака са бајонетима – мисливши да је оружје 
пало с неба – морао је бити збуњен. Сат до два трајало је пушкарање: 
пуцали су на сваког кога су приметили на торњу [устаници]. Капетан 
гроф Лоне (Launay) се предаје, спушта мост; људи наврат-нанос трче 
према мосту, али поново дижу мост и капетан картачом пуца у масу. 
Тада топ Француске гарде [која је помагала устанике] начини отвор 
на зидинама. Први се попне један бакрорезац, али га сруше и он 
поломи ногу. (...) За пола сата Бастиљу заузимају јуришом. Синови 
грађана, војници без команданта, без иједног официра заузимају 
тврђаву! Исти онај гардиста који се за време јуриша први попео, јури 
за господином Лонеом (Launay), чупа га за косу и хапси га. Воде га у 
градску кућу, ус пут га млате и он је већ полумртав. Тако су га истукли 
да је морао умре ти; најзад су га дотукли на тргу Грев (Gréve) а један 
месар му је одрубио главу. (...)

Попео сам се до отвора за јуриш на заузетој Бастиљи и натакнуо 
сам заставу Гарде и грађанске милиције. Тамо су били сви ватрени 
родољуби. Загрлили смо се, а гардистима смо љубили руке и плака-
ли смо од радости и усхићења.“ (Писмо 
народног оратора Камија Десмулија 
[Camille Desmoulis], 16. јула 1789. годи-
не.)

Анализирај понашање браниоца и 
нападача Бастиље. Сумирај шта се 

догодило. Како се односи аутор према 
овим дешавањима и према значају ових 
догађаја? [ У ]

Једна од многих слика о опсади Бастиље

Зашто је постала Бастиља симбо-
лом угњетавања? Како нам дочара-

ва слика опсаду Бастиље? [ У ]

Заклетва у кући лопте. Представници трећег ста-
лежа су 20. маја 1789. године одлучили да се неће 
разићи док не израде државни устав

Какав је значај ових догађаја? Ко се мо-
гао прикључити посланицима трећег 

сталежа? На основу слике начини извештај о 
догађајима. [ З ]

Безуспешно трагају за заробљеницима у Бастиљи

Зашто деценијама није била позната 
чињеница да у Бастиљи за време из-

бијања револуције није било политичких за-
твореника? [ У ]

14

15

16

17
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На који начин су се рађале легенде сличне опсади Бастиље? [ З ]

Зовем се Ј. Б. Хамрет (J. B. Humret), рођен сам у Лонгру (Langres), станујем 
и радим у Паризу, запослен сам код господина Белијара (Belliard), краљевског 
сајџије у улици Ирпоа (Hueropoix).

У понедељак ујутро, као и сваки грађанин, пошао сам у црквену општину у 
кварту званом Сент-Андре-дез Ар (Saint-Andre-des Arts.) У понедељак и уторак 
ноћу смо патролирали, али само мачевима, пошто у кварту није било пушака, од-
носно, само мали број. (...)

Пре подне сам дознао да код Инвалида (Invalidus) деле оружје квартовима. (...) 
Око два часа смо стигли код Инвалида. Била је велика гужва, па смо се раздвојили. 
Не знам шта је било са заповедником и његовом четом.(...)

Изишавши из Градске куће чуо сам да нападају Бастиљу. (...) Пошао сам, да-
кле, према Бастиљи и успут сам напунио пушку. (...)

Било је око пола четири. Прво су спустили мост, ланце су одсекли, али гвоздена 
капија је запречила пут. Довукли су топове пред капију, пошто су их претходно ски-
нули са постоља. Прешао сам преко малог моста и помогао сам унети два топа. (...)

Због топа сам морао иступити из реда, и пошто су желели знати да ли су још 
послали неке знакове измирења из торња, поверили су ми да обиђем терасе. За ово 
време су одлучили да ће знак за јуриш бити испаљени метак. (...) Сви смо испали-
ли око шест метака кад су нам кроз полуокругли отвор послали један папирић. (...) 
Текст су прочитали јасно и гласно.

Његов садржај није удовољио наше захтеве; желели су капитулацију и одлу-
чили су да опале из топа. Свако је стао на страну да не буде у путањи ђулета. У 
моменту када су хтели да опале, мост се спуштао. Једва се спустио, већ је био 
препун људима, ја сам могао бити десети. Капију иза моста смо нашли затворену. 
После два минута један војник инвалид је отворио капију и упитао нас шта жели-
мо. „Предајте нам Бастиљу!“–рекох заједно са осталима и пустише нас. Прво сам 
викао да спусте велики мост, што су и учинили.

Тако сам, дакле, ушао у велико двориште (могао сам бити осми или десети). 
Инвалиди су се постројили десно, а Швајцарци лево. „Положите оружје!“- викали 
смо; сви су тако учинили осим јеног швајцарског официра. (...) Муњевито сам се 
попео у торањ и нисам ни приметио да ме нико не прати, ни на степеништу нисам 
никога сусрео. На врху торња опазих једног Швајцарца како чучи, нанишанио сам 
га и викнуо: „Спусти оружје!“ Са изненађењем се окренуо, спустио оружје и рекао 
ми је: „Немој ме убити, брате! Ја сам присталица трећега сталежа и бранићу те до 
последње капи крви. Знаш, морао сам обавити своју дужност, али нисам пуцао.“

Док је говорио узео сам му пушку, а мој бајонет сам му уперио у груди и запо-
ведио му да ми ташну са мецима стави око врата, што је и учинио. Затим сам оти-
шао до топа који се налазио изнад моста Бастиље и хтео сам га гурнути са постоља 
да га онеспособим. Али кад сам се дохватио топа, неко је пуцао на мене и метак ми 
је пробио капут и прслук и забио ми се у врат, а ја сам се онесвестио. Швајцарац, 
коме сам спaсио живот увукао ме у степениште. (...) Био сам веома слаб, и пошто 
сам хтео сићи, замолио сам Швајцарца да ми помогне, што је он радо и учинио.

На пола пута на степеницама сусрео сам наоружане и ненаоружане грађане. 
Пошто сам био крвав, мислили су да ме је Швајцарац ранио, па су га хтели уби-
ти. Спречио сам их и објаснио ситуацију. На срећу, поверовали су ми, (...) видев-
ши моју рану и крв, пропустише нас, (...) али кад смо стигли ког Августиновог 
(Augustins) кеја сустигла ме велика маса. Мислили су да сам злочинац и хтели су 
ме два пута убити. (...) Већ су ме скоро ухватили али ме је препознао један прода-
вач књига са кеја. Избавио ме је из масе и однео кући.“ (Извештај сајџије Хумрера, 
1789. године) 

Упореди Демуленов (Des-
mo ulins) опис са приказом 

догађаја обичног грађанина. 
О пиши како се понашала маса, 
опиши и њено кретање. На ос-
нову текста установи какав за-
датак је обављао сајџија. [ У ]18

Историја Француске револуције је препуна догађаја чији суд је за разне историјске школе и за радозна-
лу јавност различит. Одличан пример за ово је опсада Бастиље. Бивше утврђење у XVIII веку су користили 
и као затвор и постало је симболом угњетавања. Опсада Бастиље у програму неких школа смером историје, 
чији представници су се одушевљавали Француском револуцијом, постала је све већи војнички подухват који је 
спојен са ослобађањем владиних затвореника. Међутим, извори нам сведоче да заробљеника баш и није било, 
чување утврђења је било поверено неколицини војника инвалида, а браниоци које је маса свирепо поубијала, 
нису пружали никакав отпор.
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УКИДАЊЕ ФЕУДАЛНИХ ПОВЛАСТИЦА Краљ јe 
касно одступио. Због париских збивања револуција 
се муњевитом брзином ширила и по осталим гра-
довима. По угледу на Париз свуда су изабрани нови 
руководиоци, а од имућних грађана успостављена 
је национална стража за очување имовине и јавног 
реда. 

Међу сељацима – због лоших искустава – је   настао 
страх. Страховали су да ће уследити одмазда Владе због 
градских револуција. Шириле су се злогласне вести 
о одмазди племства. Страх се претворио у насиље, 
напали су племиће, попалили замкове и уговоре о 
обaвeзама. (Због ових збивања савременици су лето 
1789. године назвали периодом „великог страха“.)
 На Уставотворној скупштини племићи, који су 
били за изградњу уставне монархије, предложили 
су увођење јавних дажбина за свакога подједнако, 
откуп терета феудалних поседа и укидање сваке 
феудалне обавезе. На основу њиховог захтева и на 
основу вести, којe су пристизале из провинцијских 
градова, црква, племство и градови добровољно 
су се одрекли својих повластица (4. август). Након 
кратког времена (26. августа) у Декларацији о 
правима човека и грађанина сумирали су циљеве и 
идеје Уставотворне скупштине, која се темељила на 
начелима просвећености (Грађанска права, једнакост 
пред законом, неприкосновеност имовине, систем 
заступништва).

НОВИ НАСТУП МАСЕ У Уставотворној скупштини, 
приликом регулисања уставних правила, дотакли 
су и питања законодавства, односно, о улози краља. 
Присталице краља су желели дводомни систем и 
право вета за краља. Уставни монархисти су се 
пла шили превелике власти владара. Пошто је Луј 
одобрење августовских одлука везао за одобрење вета, 
поново су се проширили масовни покрети у Паризу. 
Радикални говорници – интелектуалци, као што је био 
Мара (Mara) и Дантон (Danton) – су уз одобрење већ 
и то захтевали да се владар пресели у Париз, да буде 
под контролом народа (масе). Присталице монархије 
су саветовали краља да бежи, али је владар, лоше 
оценивши сутуацију, поново довео војску у Версај 
(Versailles). Maса, у првом реду жене, измучена 
гла ђу, пошла је у Версај и ноћу је упала у Двор 
(5. октобар). Живот краља је спасио Лафајет (La Fa-
yette) на тај начин, што је са националном стражом 
стао на чело масе и краљевску породицу – у пратњи 
раздрагане масе – је повео у Париз. Показало се 
да краљ не може рачунати на војску, тако да је био 
приморан да сарађује са присталицама уставне 
монархије против радикалних група.

ПОКУШАЈ РЕШАВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПРОБЛЕ-
МА Стари систем је пао због финансијског колапса, 
зато је ово питање требало решити једним уставним 
системом. Изгледало је да је укидањем повластица 
проблем био решен, у стварности међутим, није било 

тако. Порези нису пристизали, у несигурној ситуацији 
није се могло доћи до зајмова, а државне дугове и 
службенике требало је исплатити. Уставотворна 
скупштина је распродајом огромних црквених 
поседа планирала решити овај проблем (октобар 1789. 
године). Држава је примила на себе издржавање цркве 
и штампала је асињете (assignatta) тј. бонове, помоћу 
којих се могло купити црквено земљиште. Асињете 
су ускоро преузеле функцију новца и привремено 
решиле финансијски проблем. Међутим, за 
измиривање државних издатака штампано је све више 
асињета, тј. папирних новчаница, због чега су брзо 
губиле вредност. Обезвређивање новца (инфлација) 
погоршало је стање градског становништва, тако да 
радикализам није утихнуо.

УСТАВ ИЗ 1791. ГОДИНЕ Уставотворна скупштина 
1791. године донела је основне законе који су били 
неопходни за функционисање уставне монархије.
У овим законима дошли су до изражаја уставни 
принципи (обезбеђивање грађанских права, подела 
грана власти, систем заступништва на основу цензуса). 
Мандат Парламента је трајао две године. Формирали 
су биране судове.

Извршна власт је била одговорна Парламенту.
Министре је постављао краљ, али су краљевски 
укази постали правоснажни тек потписом министара. 
Краљ је имао ограничено право вета, Скупштину 
није могао распустити. Заступници су уживали 
имунитет. По целој држави су увели јединствен
административни ситем, самоуправне жупаније.
 Цркву нису раздвојили од државе, штавише, 
пошто су црквене поседе распродали, а издржавање 
цркве је постала државна обавеза, веза је постала 
јача. Однос цркве и нове власти све се више по-
горшавао. Држава није могла испунити своје 
финансијске дужности према цркви. Касније су 
укинули монашке редове. Расцеп између цркве и 
државе се десио приликом доношења новог црквеног 
световног устава (јула 1791. године). Парламент је 
полагао право на формирање црквених унутрашњих 
прилика: територије бискупија су ускладили према 
територијама жупанија, бискупе и жупнике су бирали 
грађани. Већи део свештенства се успротивио и није 
се заклео на Устав. Парламент је заузврат употребио 
силу. Присталице старог режима, и краљ који је 
бранио цркву, добили су шансу да побожни народ 
придобију за себе. То је посебно важно за сељаштво. 
Истовремено су присталице реформи постојали све 
више антиклерикални.

ПОЛИТИЧКЕ СТРУЈЕ У историји Француске рево-
луције можемо тачно разликовати групе које су 
имале јасне политичке циљеве. Ове групације 
су формирале политичке клубове. Клубови нису 
формирали партије, мада су имали сличну функцију. 
Политичке дискусије у клубовима имале су знатан 
утицај на јавност. Састав политичких клубова, што је 

4. Покушај учвршћивања уставног система
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делимично условила чланарина, за време револуције 
се могао и мењати. Тако су, на пример, чланови 
Јакобинског клуба (назив је добио по манастиру 
св. Јакова где су држали састанке) на почетку били 
имућни грађани. Касније (1791), када је смањена 
чланарина, овај клуб је постао центар радикала
који су желели брзе промене које не би поштедиле 
имућније слојеве.

Да бисмо што лакше разумели збивања, сагледајмо 
оне политичке странке које су основане за време 
Француске револуције. Присталице старог режима 
називамо присталицама краља/ројалистима. Ова 
групација се, углавном, састојала од аристократије и 
племства. Присталице уставне монархије су били 
они аристократи, племићи и припадници крупне 
буржоазије, који су били за очување резултата 
дотадашњих промена. Ова странка је била за развој 
без радикалних промена. Средње и малограђанство 
је имало своје представнике у више групација, као 
што су жирондисти и јакобинци. Младићи, који 
су се често борили за свакидашњи хлеб, били су 
присталице радикалнијих идеја и били су склони 
да укључе и широке масе.

ПОРАЗ ПРИСТАЛИЦА УСТАВНЕ МОНАРХИЈЕ
Владар се надао да ће помоћу великих сила успети 
поново успоставити своју, од Устава независну 
и неограничену власт. Краљ Луј XVI није имао 
поверење ни према Уставотворној скупштини, која 
му је ограничавала власт, ни према присталицама 
уставне монархије, мада су они били једина сила 
која је била у могућности да спречи радикализацију 
ситуације. Пошто се владар више пута успротивио 

Уставотворној скупштини (нпр. више пута је одбио 
одобрење световног устава цркве), присталице уставне 
монархије, који су сачињавали његову Владу, па и њен 
вођа Лафајет, изгубили су популарност и утицај.
 Краљ је одлучио да напусти Париз (јуна 1791. 
године). Пошто су га приликом бекства препознали, 
вратили су га у Париз („мртвачки марш монархије“) и 
монархија је претрпела потпуно понижење. Међутим, 
краљ је био потребан присталицама уставне мо-
нархије те, да би се ситуација консолидовала, вра-
тили су га на положај. Маса се због тога при бли-
жи ла радикалима. Предвођена радикалом Данто ном, 
маса се окупила на Марсовом пољу на велике 
 де монстрације за републику (17. јула 1791. године). 
Национална стража је приликом растеривања 
масе употребила оружје (неколицина је убијена), 
што је значило прекретницу у развоју револуције: 
присталице уставне монархије су постали потпуно 
изоловани од масе.
 Када је дошло до нових избора (октобра, 1791. 
године), поред присталица уставне монархије, у ново 
– и по имену и по функцији – законодавно тело, у 
Законодавну скупштину, ушли су и радикалнији 
жирондисти (назив потиче од жупаније Жиронд/ 

[Girond]). Жирондисти, као и њихов вођа Брисо 
(Brissot), били су чланови јакобинског клуба. Међу-
тим, како су се приближавали власти, тако су се 
удаљили од њих. Тада се од оних који су остали 
у  јакобинском клубу формирала самостална, од 
жи рандиста радикалнија политичка групација,
предвођена Робеспијером (Robespierre). Од тада их 
називају јакобинцима.

УКИДАЊЕ ФЕУДАЛНИХ 
ПОВЛАСТИЦА 

„Како можемо постићи мир? Тако што ћемо стишати народ, показавши му да ћемо се 
само тада успротивити његовој вољи, када треба нешто да сачувамо у његовом интере-
су.

У интересу мира, који нам је преко потребан, предлажем следеће:
1. Још пре издавања прокламације од стране одбора изјављујемо: представници нације су решили да ће сваки 

грађанин краљевства плаћатити порез, сразмерно према својим приходима;
2. Да ће убудуће свако морати носити јавне терете;
3. Да заједнице могу у новцу измирити своје феудалне обавезе, пре-

ма правичној процени, односно просек од десетогодишњег прихода.
4. Да кулук и остале личне обавезе према феудалцима буду укинути 

без откупа;“ (Говор грофа Ноаја (Noilles) у Уставнотворној скупштини 
4-5. августа 1789. године.)

Велики страх у лето 1789. године
Установи која збивања обележава мапа. Установи специфичност про-
ширења „великог страха“. Које чињенице су играле улогу у избијању 

ранијих сељачких буна? Објасни зашто су неке територије остале нетакну-
те од стране покрета.[ З ]

1

2

Архива
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Наведи, које повластице жели укинути гроф. Чиме образлаже свој предлог? 
Протумачи на који начин се регулише и шта значи ослобађање француских кме-

това. [ З ]

„Пошто представници француског народа, окупљени у Националној скупшти-
ни, сматрају да је једини узрок друштвених проблема покварености владе непо-
знавање или презирање права човека, одлучисмо да ћемо издати свечану деклара-
цију о природним, неотуђивим и светим правима човека (...)

1. Људи се рађају и живе слободни и једнаки у правима. Друштвене разлике 
могу бити засноване само на заједничкој користи.

2. Циљ сваког политичког удруживања је очување природних и незастаривих 
права човека. Ова права су слобода, својина, сигурност и отпор угњетавању.

3. Принцип сваког суверенитета суштински почива у нацији. Ниједно тело, 
ниједан појединац не може вршити власт која изричито одатле не проистиче.

4. Слобода се састоји у могућности да се чини све оно што не шкоди другоме: 
тако вршење природних права сваког човека нема граница осим оних које обез-
беђују другим члановима друштва уживања ових истих права. Ове границе могу 
бити одређене само законом.

5. Закон има право да забрани само радње, штетне за друштво. Све оно што 
није забрањено законом, не може бити спречено, а нико не може бити принуђен да 
чини оно што закон не одређује.

6. Закон је израз свеопште воље. Сви грађани имају право да учествују лично, 
или преко својих представника, у његовом доношењу. Закон мора бити исти за 
све, било да штити било да кажњава. Пошто су сви грађани једнаки пред законом, 
подједнако су им доступна, према њихивој способности, сва достојанства, места 
и јавне службе, без обзира на било какву разлику, осим оне која се тиче њихових 
врлина и њихових талената.

7. Ниједан човек не може бити оптужен, ухапшен ни задржан осим у случаје-
вима одређеним законом и према поступку који је он прописао. (...)

9. Пошто се сваки човек сматра невиним све док не буде оглашен кривим, ако 
се његово хапшење сматра неопходним, свака строгост која не би била нужна, 
ради обезбеђења његовог присуства, мора бити строго спречена законом.

10. Нико не може бити узнемираван због својих убеђења, чак ни верских, под 
условом да њихово испољавање не нарушава јавни ред, утврђен законом. 

11. Слободна измена мисли и мишљења је једно од најдрагоценијих права чо-
века; сваки грађанин може, дакле, слободно говорити, писати, штампати, с тим 
што одговара за злоупотребе ове слободе у случајевима, одређеним законом. (...) 

15. Друштво има право да тражи од сваког јавног службеника да положи рачун 
о свом управљању. (...)

17. Пошто је својина свето и неприкосновено право, нико не може бити лишен 
осим ако то очигледно не захтева законито утврђена јавна потреба, и под условом 
правичног и претходног обештећења.“ (Декларација о правима човека и грађани-
на, 1789. године)

Декларација људских и грађанских 
права

Потражи на слици оне спе-
цифичности које изража-

вају значај декларације. Потра-
жи симболе револуције. Какве 
историјске традиције се огле-
дају на симболима? [ П ]

Одреди циљ документа. На 
који начин долазе до изра-

жаја идеје просвећеног апсолу-
тизма? На који начин се постиже 
идеја народне власти? Наведи 
на основу извора права грађан-
ске слободе. Ко све ограничава 
права слободе и на који начин?
[ З ]

НОВИ НАСТУП МАСЕ
„Исто тако сасвим је сувишно да вас убеђујем да краљ 
треба да буде интегрални део законодавне власти. (...) 
Због равнотеже уставности потребно је да извршна власт 

поседује део законодавне власти, али не целу. Спајање ове две гране власти до-
вешће до тираније, али исто тако и потпуно раздвајање: Парламент ће присвојити 
и узурпирати, ако га сасвим одвојимо од извршне власти. Док је за време Карла 
Првог Дуги Парламент уважавао устав и сарађивао са краљем, дотле је исправљао 
неправде и донео више благодатних закона, али када је игнорисао краљевску власт 
и експроприсао законодавство, узео је власт у своје руке. Последица тог 
прекорачења свог овлашћења било је спајање двеју грана власти и рушење држве 
и цркве и најсвирепија тиранија над народом којег су хтели, тобож, ослободити.“ 
Говор Лели Толендала[Lally-Tollendal] у Паралменту, августа 1789. године)

Какво политичко уређење заступа говорник? Из каквог интереса говори? Прове-
ри оне примере из историје које помиње говорник. У којој мери одговарају зби-

вања у Енглеској бојазнима говорника? [ З ]

3
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Санкилот (Sans-culottes), односно чо-
век без панталона до колена. Тако је 
прозвало себе градско становништво, 
пошто нису имали панталоне до 
колена као племићи, него су носили 
дугачке панталоне 6
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„(...) По свој прилици можемо наговестити да ће жито пристићи, али нико не 
може да каже да ли ће каснити три дана, иако би и једини дан кашњења изавао 
побуну. Морамо чекати. Не зато што нема довољно пиринча којим бисмо могли 
хранити Париз четири до пет дана, него што се народ боји глади ако нема хлеба. 
Квартови су раније имали велики утицај на народ и зато предлажем одбору да 
обавестимо њихове председнике.(...) Потребно је само да на миран начин прихвате 
нову и необичну храну: зато ми је потребан њихов наступ. Замолио сам их, а они 
су обећали да ће, ако затреба, убедити народ да је у његовом интересу сачување 
мира, да ће бити снабдевен, да буном неће убрзати доношење жита и да побуна 
може упропастити Париз, слободу и Устав, који је тако силно прижељкиван. Сло-
жили су се, да ће са њиховим војницима обуздати бунтовнике и злонамерне и да ће 
на одговарајући начин поделити жито.“ (Белешка Бејлија [Bailly] новог париског 
градоначелника за време револуције, 15. септембра, 1789. године.)

На основу извора састави кратку вест у две-три реченице о проблемима. Какву 
политичку улогу је имала храна у животу Париза? На који начин је хтео избећи 

кризу нови градоначелник? На кога се ослањао? Упореди ситуацију са односима пре 
избијања револуције и са новинарским чланцима Мареа. [ З ]

Какве чињенице су мотиви-
сале париску масу? Којим 

политичким снагама је одгова-
рао овај догађај, а за које је зна-
чио опасност? [ У ]

„Данас се поново појављује глад у свом потпуном ужасу, пекаре су под опса-
дом, народ нема хлеба (...) Ко сумња још да смо опкољени издајницама који нас 
желе упропастити? Шта је узрок наше несреће? Срџба противника јавности, под-
лост зеленаша, или неверност службеника?“ ( Чланак Мареа (Marat) у часопису 
Пријатељ народа од 15. септембра, 1789. године.) 

„Издавачу Пријатеља народа!
Господине! Поново су оргијали у Версају телохранитељи заједно са официри-

ма фландријског пука и са официрима других пукова и са вођама грађанске стра-
же! Оргија, на коју је велика књегиња довела и престолонаследника (dauphin). Где 
су истакли једну противдржавну кокарду и гласно понављали тајанствене речи 
завере, да би заплашили главни град. (...)

Запажања издавача:
Очиглендо је да је дошло до оргије, и сваком је познато да је општа паника. 

Немамо доказа на основу којих бисмо установили да постоји завера. Али, мада 
условно, ко сумња још да непријатељ стоји пред вартима? Не сме нас изненади-
ти. Највећи противдржавни грех је што главни град још нису снабдели најразно-
врснијим оружјем!(...) Не смемо изгубити ни један тренутак: сваки добар грађа-
нин треба да се наоружа.(...) национална стража није толико луда да не би осећала 
да се не сме отцепити од својих суграђана, а ако би се њихови официри заборавили 
и издали непријатељска наређења, треба их ухапсити! И на крају, ако би опасност 
постала непосредна, снама је свршено ако народ не именује трибуна и не да му 
пуномоћ за употребу оружане силе!“ (Мара)

Установи посредне и непосредне политичке циљева Мареа. Сакупи и анализи-
рај средства аутора. Како називамо такву врсту агитације? Прикажи та средства 

цитатима. Како се мења слика о догађајима ако упоредимо чињенице које описује ау-
тор са оним што смо учили? [ З ]

Луј XVI у унутрашњем дворишту 
палате обећава да ће се преселити 
у Париз и тиме умирује народ. Вла -
дару је од велике помоћи био Ла -
фајет који се са националном стра-
жом придружио маси која је хи тала 
према Версају 

Зашто је хтела маса при-
морати владара да се 

пресели у Париз? Зашто је са 
на ци оналном гардом Лафајет 
помогао краљу? [ З ]
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Maрш жена. 5. октобра 1789. годи-
не, гладујући и бојећи се одмазде, 
париска маса је кренула у Версај да 
присили краља да се врати у Париз
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ПОКУШАЈ РЕШАВАЊА 
ФИНАСИЈКИХ ПРОБЛЕМА

„Држава се већ дуго времена бори с 
највећим потешкоћама. (...) Свакидашње 
залихе су потрошене, народ оптерећују 

са свију страна, разумљиво је да се и најмањи терет осећа неподнош-
љивим. На то не смемо ни мислити. (...) Има још један огроман извор 
који је од пресудног значаја, чија употреба (...) се може усагласити са 
строгим поштовањем имовине. Тај извор није друго, но црквена до-
бра. (...)

Свештенство није на онај начин власник као што су остали власни-
ци. Нација има проширена права над сваким органом–и над свештен-
ством и над њиховим материјалним добрима. Може укинути све оно 
што је овај ред нагомилао и што је безвредно за друштво, а њихова 
добра поново ће постати заслужени део нације. (...)

Ма колико је света имовина према закону, закон само ону имови-
ну штити која се користи према препоруци оснивача. Сви знамо да 
само онај део добра припада уживаоцима који је неопходан за њихово 
издржавање. Остатак је својина храмова и сиромаха. Ако нација обез-
беди услове за живот, имовина уживаоца неће бити оштећена. А ако 
преузме на себе бригу о храмовима и сиромасима, а овим огромним 
богатством испомогне државу, поступиће према препоруци оснива-
ча и правда неће бити повређена. (Предлог Талејрана [Talleyrand], 
бискупа [епископа] отинског[Autun]10. октобра, 1789. године.)

Који проблем су хтели решити распро-
дајом црквене имовине? Какве идејне 

препреке су спречавале овај подухват у но-
вом систему? На чега се позива Талејран када 
је у питању распродаја црквене имовине? 
Како су замишљали финасирање система ус-
танова цркве? Какав однос подразумева овај 
предлог између цркве и државе? Какве су 
могле бити политичке последице? [ З ]

Асињата је од вредносног папира постала новчаница
Шта је била судбина асињате? [ У ]

УСТАВ ИЗ 1791. ГОДИНЕ ПОЛИТИЧКЕ СТРУЈЕ

Устав из 1791. године
Установи на основу цртежа државно уређење земље. 
Сакупи права краља. У коликој мери су се оствариле 

идеје о држави у уставу (раздвајање грана власти, предс-
тавнички систем итд.)? Које су главне карактеристике међу-
собног односа карља и Парламента? [ З ]

Политички правци почетком 1790-их година у Француској

Сакупи политичке струје и њихов друштвени положај 
трију историјска доба. Које групе су противничке? Как-

ве промене запажаш у односима противничких група? Шта 
је узрок овоме? Прикажи на основу мапе улогу масе. [ З ]

12
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„Краљ који је на овај начин био под стражом, сматрао је да је заточеник својих 
сталежа, а како бисмо и могли другачије назвати његово стање, када својим 
гардистима сме да заповеда само на смотри, када нема права никога именовати 
и када је приморан да се окружи онима за које зна да желе зло њему и његовој 
породици.

Свуда влада дух клубова и све прожима, а новине којих уз дана у дан бива све 
више, клеветају и буне народ, понављају речи клубова и припремају јавност за 
оно што желе постићи. А Парламент никада не устане против ових испада који 
су тако далеко од праве слободе, изгубио је своју веродостојност и своју снагу 
којом би могао исправити оно што сматра да је потребно. (...) Французи, ово сте 
желели, када сте послали у Парламент своје представнике? Желели сте да анархија 
и тиранија клубова преузме власт место владе монархије за чије време је нација 
током 1400 година била у цвату? (Из изјаве краља 20. јуна, 1791. године.)

Ко је и због чега издао де-
кларацију? Какав је имала 

утицај декларација на францус-
ку политику и на положај краља? 
[ З ]

Сакупи примедбе које је 
краљ навео. Које су од њих 

оне које произлазе из уставног 
система, а које су ван тога? Како 
се односио владар према устав-
ним ограничењима? Којим аргу-
ментима је покушао владар за-
добити народ? Којој политичкој 
странци је отежао положај? Ка-
кав је утицај у јавности изазвала 
краљева декларација? [ З ]

„Мртвачки марш краља“. Луј XVI је 
желео побећи из Париза јуна 1791. 
године, међутим у близини Белгије 
у једном градићу су га препознали, и 
маса га је натерала да се врати. За 
своју безбедност је могао захвалити 
само националној стражи

Како је бекство краља ути-
цало на мишљење о мо-

нархији? Којој политичкој струји 
је погоршао стање његов чин? 
Зашто су вратили условно вла-
дарска права Луја XVI после бек-
ства? [ З ]

Заједнички рад трију сталежа
Када је нацртана ова илус-
трација? Зашто није могла 

бити актуелна 1791. године? [ З ]

ПОРАЗ ПТРИСТАЛИЦА 
УСТАВНЕ МОНАРХИЈЕ

„Његово Царско Величанство и Његово Величанство краљ Пруске (...) изја-
вљују да садашње стање француског краља будно прате сви европски владари. 
Његова Величанства се надају да овај заједнички интерес неће мимоићи пажњу 
велесила од којих је затражена помоћ и на основу тога неће се устручавати да 
заједно са споменутим Величанствима предузму одлучне кораке да осигурају нај-
ширу слободу француског краља, да учврсте монархистичку владу која подјед-
нако одговора правима владара и добробити француске нације. (...) Његова Ве-
личанства (...) су спремна да узајамним споразумом предузму одлучне кораке за 
постизање заједничких циљева са одговарајућим оружаним снагама.“ (Деклара-
ција у Пилницу [Pillnitz], 27. августа 1791. године)16
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Од каквог је значаја непосредни узрок једног историјског догађаја (нпр. рафал на 
Марсовом пољу) у тумачењу каснијих збивања? [ З ]

„У недељу, 17-ог је дошло још више разбојнка и бунтовника на Марсово поље 
са петицијом (захтев за успостављање републике). Прво су обесили једног сиротог 
војника-инвалида, и једног шегрта који је перике правио, позивајући се да они 
поткопавају олтар отаџбине, потом су им одсекли главе и спремали су се да их, као 
крвави барјак проносе улицама. Господин Лафајет је брзо стигао. Један човек је из 
непосредне близине пуцао на њега, али пушка није опалила, а човека су ухапсили 
и још је успело да растуре и ову другу масу. Још исте вечери се окупила руља од 
других разбојника, поново је изашла на Марсово поље и поново је почела вика и 
сакупљање потписа. Месна власт, коју су обавестили, увидела је да мора употре-
бити силу. Увели су ванредно стање, истакли су црвени барјак (...), а бунтовници 
су и даље бацали камење (...) тада је национална стража отворила ватру. Убили су 
петнаест до двадесет људи, (...) (Опис маркиза Феријера (Ferrieres, 1791. године)

Kако је аутор видео збивања? Установи политичку припадност аутора. На осно-
ву чега можемо то установити? Из досадашњих сазнања прикажи историјску 

улогу Лафајета. [ З ]

Рафал на Марсовом пољу
Упореди цртеж са оценом о збивањима. [ З ]

20

21

Рафал војника на Марсовом пољу означава прекретницу у историји Француске револуције. Национална стра-
жа, предвођена присталицама уставне монархије, пуцала је у масу на једном од највећих јавних простора Пари-
за. Тада је појачана изолација присталица уставне монархије, који су до тада били ударна снага револуције. 

Зашто је избио окршај? Два човека је маса линчовала јер су догађаје посматрали испод трибине, одакле су 
могли да завире испод сукања жена. Градоначелник је за растуривање масе изаслао националну стражу. Испаљен 
је рафал. До данашњег дана је споран број жртава. Овај догађај је остао у јавности запамћен као масакр на Мар-
совом пољу.

Гл
ед

иш
та



32 / Епоха просвећености и револуција (1714–1849)

ПИТАЊЕ ОБЈАВЕ РАТА На вест о бекству краља вла-
дари Аустрије и Пруске су позвали европске владаре 
да помогну Лују XVI (декларација у Пилницу августа 
1791. године). У Паризу се ширио страх због евен-
туалне интервенције великих сила. У Законодавној 
скупштини, која је била у новом саставу, странке су 
се сукобилe око питања рата и мира. Краљ је био за 
објаву рата, јер се надао победи великих сила. Жи-
рондисти су такође били за рат: надали су се да ће 
француска победа вратити величину нације, укинуће 
унутрашњу напетост и прошириће револуцију (из-
воз револуције). Присталице уставне монархије су 
били против рата, јер су се бојали ојачања радикала. 
Владар, сменивши Владу састављену од уставних мо-
нархиста, управљање државом поверио је жирондис-
тима. Законодавна скупштина је објавила рат Хабз-
буршком царству (20. априла, 1792. године).

ПАД КРАЉЕВСТВА Владар је ускоро дошао у сукоб 
са својом владом јер је, користивши право вета, спре-
чавао војне припреме. Затим је поново именовао 
Владу састављену од уставних монархиста. У лето 
1792. године аустријске и пруске снаге су продр-
ле на територију Француске. Њихов вођа је у својој 
изјави предвидео пустошење Париза, ако се карљу 
деси нешто. Због тога је народ до крајности био про-
тив краља. Становници Париза, предвођени јако-
бинцима и уз подршку жирондиста, сакупили су се 
пред краљевском палатом и заузели је. (10. авгус-
та, 1792. године). Краљ је побегао у зграду Законодав-
не скупштине, која га је на притисак народа лишила 
власти и ухапсила. С овим чином је свргнут краљ и 
укинута уставна монархија у Француској. Законо-
давна скупштина се распустила и наредила је бирање 
новог законодав ног тела – Конвента.

До бирања Конвента без цензуса је дошло у вре-
ме опште љутње против краља. Због тога су радикал-
ни елементи знатно ојачали. Присталице уставне 
монархије нису ни ушли у Конвент. Жирондисти су 
били десничари, а јакобинци левичари. (За време 
Француске револуције су настали изрази десничар-
левичар, пошто су у скупштини од председника лево 
седели они који су били за радикалне промене, а уме-
рени су седели десно.) Чланови двају табора су били 
сличног друштвеног сталежа, али су жирондисти били 
привржени политичкој и економској слободи коју су 
извојевали за време револуције. Јакобинци – да би 
задобили наклоност масе – били су спремни за огра-
ничавање. Већи део чланова Парламента нису били 
присталице ни једне групе („мочвара“) и гласали су 
зависно од расподеле снага.
 У овој новој ситуацији Конвент је преко својих 
одбора и комесара непосредно управљао извршном 
влашћу, па је власт увек била у рукама већине Кон-
вента. Таква врста устројења није осигурала узајам-
ну контролу разних грана власти, зато је у себи носи-
ла клицу тираније.

ОДБИЈАЊЕ И ПОСЛЕДИЦЕ ПРВОГ НАПАДА Пруска 
и аустријска војска преко Белгије победоносно је на-
предовала. Народ Париза се спремао за рат. Страх од 
нападача је претворен у хистерију против унутраш-
њих непријатеља. Маса, под утицајем говора ради-
калних лидера (нпр. Дантона), на хиљаде је хапсила 
по граду аристократе, свештенике и пристојно обу-
чене грађане, те су их у тамницама, ускоро после ха-
пшења, убили (септембар, 1792. године). Терор је
застрашио противнике револуције, те су расла раз-
очарења у револицију.

На путу према Паризу код Валмија (Valmy) рево-
луционарни пукови су зауставили пруску офанзиву 
(20. септембра, 1792. године): иако је сама битка била 
мањих размера, ипак је имала огроман политички зна-
чај. Истога дана Конвент је прогласио републику.

Након повлачења непријатеља Конвент је отпочео 
парницу против краља. Парница се претворила у по-
литички рат између снага Конвента. Да би придоби-
ли масу која је захтевала погубљење краља, јакобин-
ци су били зато да се Луј осуди на смрт. Жирондисти 
су на почетку пружали отпор, али су на крају попус-
тили. Смртна осуда је зависила само од неколико гла-
сова. Луја XVI су јавно погубили (21. јануара, 1793. 
године). Касније су више чланова краљевске породи-
це послали на гиљотину (нпр. Марију Антоанету и 
краљевог сина).
 За ово време француске трупе су извршиле офан-
зиву и код Рајне су однеле значајну победу над аус-
тријским и пруским трупама (Jemappes, новембра, 
1792. године). Револуционарна Француска је же-
лела наставити освајачку политику апсолутизма.
Осим осигурања природних граница (Рајна, Алпи, Пи-
ринеји) проширење слободе је постала нека врста ло-
зинке.
 Војнике је прожимало национално осећање, на-
ционализам који се развио током револуције. Због 
тековина револуције и због победе били су поносни 
што су Французи. Нова идеја француске нације, без 
обзира на имовинско стање или верску припадност, 
означавала је заједницу грађана, и искључила неприја-
теље револуције (нпр. ројалисте, присталице краља, 
емигранте, бунтовнике). Примила је у своје крило 
Бретонце, Прованшане и Немце из Алзаса. Њима је 
такође дала грађанска права, али је захтевала да пре-
узму француски језик. Асимилирала је значајан део 
националних мањина, а револуција је постала ос-
нивач јединствене француске нације.

Успеси револуционарне Француске изазвали су 
страх Енглеза, а феудалне силе су подстакли да учи-
не веће напоре. Под вођством Енглеске, Пруске и Ха-
бзбуршке царевине створена је противфранцуска 
коалиција (1793. године). Напад, који је извршен из 
више праваца, француске трупе нису могле зауста-
вити. Обавезно регрутовање је изазвало неприја-
тељство сељаштва против Владе, које је због прого-
на цркве и због материјалних терета револуције и до 

5. Радикализација револуције и рађање нове тираније
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сада гледало на Париз непријатељски. На више места 
је избила сељачка буна: најкрвавије битке су се оди-
грале на територији Вандеје (Vandée).
 У кризној ситуацији јакобинци су, на захтев па-
риске масе, желели увођење ванредних мера, које 
би ограничавале приватну имовину и личну слобо-
ду (нпр. максимализација цена, кажњавање издајни-
ка). Жирондисти су се устезали да попусте притиску 
улице. Почетком јуна 1793. године париска маса се 
сакупила испред Конвента и издејствовала хапшење 
заступника жирондиста. (Касније су их погубили.) 
Конвент је на чело извршних одбора поставио ради-
калне јакобинце (Робеспјера [Robespierre], Санжус-
та [Saint-Just] и Мараа [Marat]).

ЈАКОБИНСКА ДИКТАТУРА Јакобинци су подстакли 
народни устанак, односно проглашена је општа војна 
обавеза. Да би обезбедили војну опрему, дозволили су 
конфисковање залиха. Револуционарне трупе су крс-
тариле по држави, скупљајући регруте, намирнице и 
сировину. Да би спречили погоршање животних при-
лика градског становништва, увели су присилни курс 
асињате, односно максимализацију цена и плата.

Након увођења ових мера сељачка буна се проши-
рила, а после хапшења жирондиста и у осталим градо-
вима је букнуо устанак (Лион, Бордо). Унутрашњост 
није прихватала власт Париза. Избио је грађански 
рат. Јакобинци су увели терор (септембра, 1793. го-
дине). Власт је била концентрисана у рукама Комите-
та за јавну безбедност. Револуционарни судови су мог-
ли било кога осудити на смрт. (Средство терора је био 
нпр. закон о сумњивима.) Помоћу терора устанке су 
угушили у крви и на десетине хиљада људи су посла-
ли у смрт. Војска је зауставила напад коалицио-
них снага (Флери [Flerus], јуна 1794. године). Јако-
бински Конвент је израдио нови устав (у лето, 1793. 
године). Према препоруци Русоа, трудили су се да у 
новом основном закону буде заступљена идеја о не-
посредном бирању посланика од старне народа. Пре-

ма уставу скупштина би се бирала годишње, у већи-
ни случајева би био исписан референдум. Устав је, у 
знаку једнакости, одредио држави дужност издржа-
вања најсиромашнијих и за сваког грађанина је оси-
гурао могућност за учење. Али ступање устава на 
снагу су одложили. Терор су и даље сматрали неоп-
ходним да би застрашили оне који су се бунили због 
строгих мера.
 Јакобинци су после обрачуна са својим политичким 
непријатељима један другог сматрали неприја-
тељем. У борби за вођство Робеспјер, удруживши се 
са умеренима, обрачунао се са радикалима који су 
желели још већу једнакост и још већи терор. Затим је 
напао и умерене. Власт је прешла у руке све мање 
и мање групе. Терор се више није могао заустави-
ти. Осумњиченима су одузели право на јавност и на 
одбрану. Нове и нове непријатеље су открили и сла-
ли на гиљотину. У тој атмосфери бивши истомишље-
ници – удруживши се са неколико чланова Конвента 
и неколико пријатеља – подигли су тужбу против Ро-
беспјера и његових присталица. Маса, разочарена у
страховладу, није стала поред њих, те су их погуби-
ли. Јакобинска диктатура је пала.

ДИРЕКТОРИЈУМ Нови Комитет за јавну безбедност, 
у саставу са више старих чланова, укинуо је ванред-
не законе диктатуре (осуда сумњивих, максимализа-
ција цена итд) и ограничио је надлежност Комитета. 
Искористивши војничке победе, закључили су мир
са члановима коалиције (1795. године) којим су по-
тврђена многа француска освајања (нпр. Белгија, 
Холандија, територије поред Рајне). 
 Конвент је израдио нови Устав (1795. године). 
Трудили су се да Уставна власт буде у рукама оних 
који располажу имовином и да екстремне елементе 
(присталице краља и јакобинце) искључе из власти. 
Нови Устав био је, у ствари, обнова устава из 1791. 
године, али је Парламент постао дводомни, а извршна 
власт је поверена петочланом Директоријуму.

ПИТАЊЕ ОБЈАВЕ РАТА  „Дошло је време новог крсташког рата, крсташ-
ког рата за општу слободу. Једном народу који је 

после 600-годишњег ропства изборио слободу, потребан је рат, рат да би се учвр-
стио. (...)

Овај правац је супротан ономе који води ка победи. (...) Узалуд доносе закон 
против емиграције, ако изван граница и надаље опстаје центар противеволуције. 
(...) Или ћемо избрисати свако осећање према бунтовним краљевским принчевима, 
или ћемо се одрећи закона против емиграције. (...) Устанци и буне трају само због 
вођа. (...) Сматрате неопрезношћу ако нападну? Опрезност диктира! Свако зло, 
свака збрка што је задесила Француску, анархија што без престанка шири незадо-
вољство, нестанак металног новца, наставак емиграције, жаришта устанака све то 
управљају француски краљевски принчеви! Угушите жаришта, тражите оне који 
их потпирују и ако упорно остајете на њиховом трагу, невоље ће нестати!

Да ли се бојите да ћете са својом одлучношћу против себе окренути стране 
силе? Већ сам вам доказао да та тајанствена емиграција само зато постоји јер до 
данашњег дана нисте смели или нисте хтели да мерама, које су достојне француске 
нације, приморате стране силе да обуставе помагање устаника. (...)“ (Из говора 
Брисоа (Brissot), новембра 1791. године)

Каква је била владавина и 
војна ситуација у Фран цус-

кој за време настанка овог из-
вора? Сакупи разлоге Брисоа 
ко ји су били поред рата. Шта 
оче кује говорник од рата? [ З ]

Брисо (Brissot) најзначајнији 
представник жирондиста
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„(...) Слично господину Брисоу, наравно, и ја се одушевљавам за такав рат који 
се води за проширивање владавине слободе и радо бих се предао задовољству да 
унапред набрајам све његове чари. Ако би од мене зависила судбина Француске 
и ако бих слободно могао користити њене војне потенцијале, енергије, већ бих 
давно послао војску (...) и разбио бих окове Холанђана; такве офанзиве биле би 
по мојој вољи. Истина, не бих објавио рат бунтовним поданицима, само бих им 
одузео вољу од окупљања и не бих дозволио најопаснијим и најближим неприја-
тељима да им помажу и да нам чине огромне бриге у држави.

Али у данашњој ситуацији у којој се налази моја отаџбина, са немиром гледам 
унаоколо и питам се, заиста ће такав бити тај рат као што нам обећава наше оду-
шевљење; и питам, ко жели то, и како, и на какав начин, и зашто?

(...) Досадашњи предлози за рат су последице оног плана који унутрашњи 
непријатељи наше слободе већ одавно кују. (...)“ (Говор Робеспјера после говора 
Брисоа)

Установи каквог је мишљења Робеспјер о извозу револуције. Објасни зашто 
сматра неактуелном објаву рата. [ З ]

Робеспјер (Robespierre) 
најзначајнији вођа јакобинаца

„(...) Веома дирљиво су деловали на мене докази наклоности вашег Величан-
ства који могу бити корисни за мој народ. У овом тренутку када сам прихватио 
нови устав, без обзира што партије отворено планирају уништење и последњих 
остатака монархије, са поверењем Вам се обраћам. Већ сам се обратио цару, ца-
рици Русије, краљевима Шпаније и Шведске и изнео сам идеју конгреса великих 
сила, потпомогнутог оружаним снагама Европе, идеју као најбољи начин за обуз-
дање овдашњих бунтовника. Ова идеја је за стварање жељеног поретка и за спре-
чавање проширења проблема који је нас задесио на друге државе Европе. Надам 
се да ће Ваше Величанство прихватити моје замисли и држати у највећој тајности 
овај корак који сам сад учинио. Надам се да ћете разумети да сам због ситуације у 
којој се налазим принуђен на највећи опрез. (...)“ (Писмо Луја XVI пруском краљу, 
децембра 1791. године)

Сумирај шта карактерише однос француског краља и феудалних сила. Шта жели 
постићи владар својим писмом? Који су му аргументи? Зашто је био Луј XVI за рат? 
[ У ]

Енглеска карикатура о јакобинцу 
који мерка круну

Који детаљи цртежа пока-
зују мишљење карикатури-

сте о јакобинцима? [ У ]

ПАД КРАЉЕВСТВА „(...) желимо обавестити становништво овога краљев-
ства о разлозима и намерама које су подстакли два 

владара да подузму мере. Пошто су самовољно укинули права немачких војвода и 
одузели им земљиште у Алзасу и Лорени, пореметили су ред и нарушили закониту 
власт, извршили су напад на свету личност Краља и Његову Величанствену Поро-
дицу и на тај начин из дана у дан поновили. Узурпатори власти су сваку границу 
прекорачили када су покренули рат против Његовог Величанства Цара и напали 
његове провинције које се налазе у Низоземској. Неки делови Римског царства су 
такође претрпели агресију (...) исто тако је важан циљ, (...) треба укинути анархију 
у унутрашњости Француске, треба зауставити напад против престола и олтара, 
треба поново успоставити закониту власт, треба вратити Краљу сигурност и сло-
боду која му припада и створити такву ситуацију да може вршити своју закониту 
власт. (...)

(...) и да може радити за добробит својих поданика према његовим обећањима, 
како сматра за добро.(...)

Град Париз и без разлике сваки становник је дужан (...) без оклевања повино-
вати се краљу. Њихова Царска и Краљевска величанства ће, под претњом извођења 
пред војни суд и без могућности помиловања, лично позвати на одговорност сва-
ког пoјединог члана Парламента, вођство жупанија, округа, града Париза и члано-
ве националне страже и сваког на кога се односи. (...), ако Краљ, Краљица и Чла-
нови Краљевске Породице буду изложени ма и најмањој опасности или насиљу 
(...) излажу град Париз војној одмазди и пљачки. (...)“ (Из прокламације главноко-
мандујућег аустријских и пруских оружаних снага, удружених против Француза, 
принца Брауншвејга 25. јула 1792. године.)

Сакупи из прокламације ар-
гументе и захтеве. Којим 

циљем је писана прокламација? 
Забележи онај део текста који 
доказује да  је принц желео по-
новно успо стављење апсо лут-
изма. Какву ре акцију је могла 
иза звати про кламација у Паризу 
који је оче кивао напад? [ З ]
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Маса и добровољци су 10. августа 1792. године заузели Туљерије (Tuilleria). Краљ је тражио заштиту Скупштине, која је, међутим, по д-
не ла оптужбу против њега

На основу слике напиши извештај о догађајима. Какве групе можемо разликовати на слици? Какве последице су мог-
ла имати ова збивања на политичко стање и на избор Конвента, новог Парламента? [ З ]

„(...) цео француски народ кличе као Парижани: иде-
мо против непријатеља, али нећемо оставити разбојнике 
иза нас да поубијају наше жене и децу.“ (Мара)

Однос снага у Конвенту
Сакупи политичке групе које су биле присутне у 
Конвенту. Упореди овај однос снага са односом 

снага у законодавној скупштини.

На шта бодри Мара? Каква осећања и какве стра-
хове користи? [ У ]

ОДБИЈАЊЕ ПРВОГ 
НАПАДА И ПОСЛЕДИЦЕ

„Једна група је, не зна се на чији наговор, изјавила да неће напустити Париз 
док су тамнице пуне издајника (јер сваког су тако називали кога су држали у за-
точеништву у разним тамницама и по храмовима), који после одласка толиких 
грађана могу и да се побуне, и неће ослободити само Његово Величанство, него 
ће извршити потпуну контрареволуцију. За спречавање овога, са великим бројем 
грађана из Марсеја и Бреста, масa санкилота (sans-culotte) је пошла (...) у пратњи 
убица-најамника. Овде су уз клицање масе масакрирали више рефрактарних (не-
поколебљиви свештеници који су пружали отпор новој власти) свештеника (...). 
Сто седамдесет људи је побијено од оних које су од 10. довели овамо. Затим су 
прешли у тамницу Абај (Abbaye), где су многе заточенике поубијали, међу којима 
је било много угледних људи.

Посланици су одмах послали шест својих колега да извиде може ли се спре-
чити ужас.(...) једва су успели побећи. (Из писма једног енглеског сведока Џорџа 
Mонроа[George Monro] 1792. године)

О чему нас информише из-
вор? Који су били разлози 

овог догађаја? Ко је све учество-
вао у њему? Шта је карактериса-
ло однос судеоника? Откриј став 
аутора о догађајима. [ З ]
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„(...) Маса је ћускијама и чекићима кренула на црквене утваре пред којима је 
још пре шест месеци клечала. Било ју је лако уверити да храмове треба претвори-
ти у магацине, да од путира и крстова треба ковати новац, од позлаћених гвозде-
них решетки треба начинити топовско ђуле, а да од бакарних анђела треба лити 
топове. (...) Необуздана радост и гласни смех је пратио офанзиву против најсве-
тијих верских утвара и уметничких радова (...) Народ се раздрагано прикључио 
оргијању, поносно што је збацио јарам религије; гласно су грохотали, гласно су 
псовали а исповедаонице су стављали на ломачу. Уличарка је своме дечку пока-
зивала слику полуизгореле невине Сузане, а дарохранилница (суд у коме се чува 
тело Христово–примедба преводиоца) је служила као стреха над радњом обућара, 
(Meрсије [Mercier]: Нови Париз, 1793. године)

Војна ситуација Француске између 1792. и 1794. године
У ком периоду је била повољна војна ситуација за 
Французе, а када је била тешка? Процени војничку 

улогу унутрашњих устанака. На основу мапе процени да ли 
се побољшало или се погоршало политичко стање између 
1793. и 1794. године.[ З ]

Пропорција свештеника у процентима по жупанијима који су по-
ложили заклетву и симбол бунтовника ројалиста

Одреди територијалну пропорциују свештеника који 
су пружили отпор. На основу мапе установи политичко 

стање појединих региона. Са којим чињеницама можемо 
повезати размере које карта обележава? [ З ]

О чему нас извештава овај 
текст? Установи узрок овe 

ситуацијe. Сакупи из текста оне 
глаголе који нам приказују пона-
шање народа. Какав је био од-
нос религије и револуције? Как-
ве идејне и политичке последице 
је имао овај однос? [ З ]

ЈАКОБИНСКА ДИКТАТУРА „2. Следеће особе се сматрају сумњивим: прво они 
који се својим понашањем, својим везама, говором 

или писањем показују присталицама тираније или федерализма (жирондисти) и 
противницима слободе. Као друго, они који нису у стању (...) доказати из чега 
живе и на који начин извршавају своје грађанске дужности. У трећем реду они 
који су одбили да потврде родољубље. У четвртом реду они јавни службеници који 
су отпуштени из својих звања од стране Конвента или његовог повереника, (...) 
супрузи и супруге, очеви, мајке, синови, кћери, браћа, сестре и ортаци племића и 
емиграната који нису декларисали своју лојалност револуцији.(...)

10. Ако је потребно, грађански и казнени суд може држати у затвору она лица 
за која се утврдило да се не може подићи оптужба против њих, или она лица која 
су ослобођена оптужбе од стране суда. (Из закона против сумњивих, септембар, 
1793. године)

На кога се односи овај закон? Која дотадашња достигнућа револуције је укинуо 
овај закон? Теоретски–на основу закона кога није слободно ухапсити? [ З ]

Енглеска карикатура о Робеспјеру који шаље Француску на гијотину

Осим осуде терора шта је порука ове карикатуре? [ З ]

12

13

14
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„5. Било који грађанин једнако може попунити било које јавно 
звање. Слободни народи–током својих избора–не познају други раз-
лог да некоме дају предност осим способности и врлине. (...)

7. Не смеју се забранити декларисања идеја и мишљења било да 
су изражена путем штампе или на други начин, као ни право на сло-
бодно окупљање и на слободно исповедање религије. (...)

11. Свака мера је тиранска и самовољна која се не доноси на за-
коном прописан начин и у законом предвиђеним случајевима против 
неког човека; а ако против некога то намеравају спровести силом, до-
тични има право да се силом одбрани. (...)

16. Право на имовину се састоји у томе што сваки грађанин сло-
бодно може уживати у своме добру и слободно може располагати 
својим приходом и плодовима свога рада и штедње. (...)

21. Општа помоћ је света дужност. Друштво је дужно да издржава 
своје несрећне грађане, било тако што ће им дати посао, било тако да 
осигура основне потребе за живот онима који нису у стању радити.

22. Свима је потребно образовање. Друштво треба да учини све у 
интересу развоја општег знања и да сваком грађанину омогући обра-
зовање.“ ( Из устава 1793. године, који никад није ступио на снагу)

Упореди устав из 1791. године, са уставом од 1793. године. Где на-
лазиш разлике? Упореди садржај закона са политиком јакобинаца. 

[ З ]

„ Устав би погодовао само насртајима против слободе, јер није у 
стању да их укине силом...“(Сен-Жист [ Saint-Just]).

Сумирај укратко чиме образлаже суспендовање устава вођа јако-
бинаца. Расправимо на часу: да ли је оправдано ово гледиште и 

какве опасности носи у себи? Упореди аргуменат Сен-Жиста са стварно-
шћу. [ З ]

Јакобинска диктатура и терор

Одреди узроке настанка терора. Сакупи на основу слике последи-
це терора. Шта је омогућило укидање терора? [ З ]

Масакр лионских жена. Њихов „грех“ је био што су 
тражиле помиловање за заточене грађане

Зашто је терор постао необуздан и шта 
је омогућило да такав постане? [ З ]

Марија Антоанета (Marie Antoanette–уље на плат-
ну) у Версају и на запрези пре погубљења (цртеж 
Давида)

17
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ДИРЕКТОРИЈУМ „Ова реч (народни суверенитет) је деловала 
колосално у мислима само зато јер је душа 

Француза, још увек пуна сујеверја у вези са краљевством, осећала 
потребу да је окити импозантним симболима и наслеђем апсолу-
тистичких владавина, који су тако дивно осветлили узурпирану власт. 
(...) А ја кажем, да у оној мери како се просветљавамо, како се одми-
чемо од оних времена када смо мислили да знамо, а у ствари само смо 
хтели знати, суверенитет ће се вратити у своје праве оквире и, пона-
вљам, народни суверенитет уопште није безграничан. Много хваљени 
и много цењени системи, убрајајући и онај систем којем смо најпри-
врженији, делује више као монашки концепт, лош план тоталне вла-
давине, неголи као репубулика. Такви системи су често жалосни за 
слободу и уништавајући како за јавне послове, тако и за приватне жи-
воте. (Сије [Sieyes abbé] 1795. године)

Понови шта смо учили о идеји народног 
суверенитета. Упореди са мишљењем 

Сијеа. Због чега је некадашњи свештеник про-
менио своје мишљење? [ З ]

Систем директоријума
Упореди систем директоријума са уста-
вом из 1791. године. Које проблеме су 

хтели избећи? [ З ]

Да ли је могуће спасти слободу терором? Образложи. Какве ефекте изазивају крваве жртве? У каквом односу је те-
рором спасена слобода са оним идеалима због којих је избила револуција? [ З ]

21

22

Јакобинци су као узрок за увођење терора навели спољашњу и унутрашњу опасност. Ово прихватају и неки 
историчари као нужно зло које је спасло револуцију. Међутим, ово је у противречности са чињеницом да је већи-
на погубљења извршена после победе над унутрашњим и спољним непријатељима. Поставља се питање, против 
кога и шта су бранили јакобинци? Жртве терора су били претежно сељаци и грађани, а не присталице старог 
поретка. Ограничавање, а после и укудање слободе тешко се може протумачити као спасавање револуције. Међу-
тим, терор није био само средство за решавање проблема, него је и изазвао отпор, у великој мери смањивши број 
присталица револуције.

Гл
ед

иш
та

Током августа краља и његову породицу су затворили у затвор Темпл (Temple). Луја су држали одвојено 
од породице. Његова судбина је постала политичко питање и постала је саставни део сукоба жирондиста и 
јакобинаца. Пошто је париска маса желела погубљење краља, Робеспјер и његове присталице су захтевали смрт 
за краља да би повећали свој утицај на штету жирондиста. Жирондости су морали попустити: краља су осудили, 
а потом погубили (21. јануара, 1793. године). О животу краља два пута су гласали у Конвенту: први резултат је 
био 387:334, а после 361:360.
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Сумирај ставове двојице  уг-
ледних историчара о осу ди 

краља. Какво је њихово  миш-
љење, шта наглашавају, а шта 
су изоставили, које узроке и по-
следице стављају у први план? 
Каквим човеком нам приказују 
извори краља? Који извор нам 
показује његове личне, а који по-
литичке особине? [ У ]

„После су у магли зимске ноћи вратили Луја у средњовековну тамницу, у самоћу. 
У Конвенту је сваки посланик могао изнети своје мишљење и након што су то 
подуже и учинили, уследило је галасање. (...) посланици су редом изашли и из-
релки свој став. Оне који су гласали за погубљење краља, бурно су поздрављали 
са балкона, а оне који нису, псовали су. Страх и напетост је узбуркала Париз. У 
кафанама су вршили опкладе за резултат, а успут се пронела злогласна вест да се 
гроф Артоа (Artois–краљев брат) вратио у Париз и да ће ускоро избити устанак 
присталица краља.

Гласање о кривици Луја било је, малтене, једногласно, али на који начин да га 
казне? Због страха од грађанског рата предлог за референдум су одбили. Неколико 
посланика је гласало за смрт краља, али су молили да се извршење одложи. Други 
су били за прогонство краља. Приликом другог гласања глас више је добила одлука 
да се краљ безусловно погуби. На несрећни начин, баш је синовцу краља, (Egalite) 
некадашљем принцу орлеанском (Orleans) припао одлучујући глас да се краљ 
погуби, што је изазвало велико запрепашћење чак и међу јакобинцима. (...) 

Луја су пробудили у зору у два часа да му саопште да ће умрети. Тражио је 
да се извршење пресуде одложи за три дана и исповедника који није положио 
заклетву на устав. Прву жељу су му одбили, а другу испунили. Краљ је дан и ноћ 
провео у припреми на смрт.“ (Џон Хајкрафт [John Haycraft]: Трагом Француске 
револуције, 1989. године) 

„Устаници који су се побунили 10. августа, нису се хтели задовољити овим: 
краља треба осудити. Чињеница је да тада још нису имали непобитне доказе за 
издајство Луја XVI. Међутим, у очима револуционара он је био крив. Проблем 
је двоструки. Пажљиво треба одвојити оне списе који су погодни да докажу 
краљеву кривицу–и који су се само касније пронашли–од докумената јавног 
мњења. Савременици нису познавали оне документе које су теретили краља. Али 
и без доказних формалних докумената били су уверени о краљевом издајству (...) 
О кобленцкој (Koblenz) прокламацији принца од Брауншвејга (Braunschweig), у 
којој је претио војном интервенцијом и да ће Париз са земљом сравнити, Париз је 
сазнао 1. августа. Родољуби су хтели предухитрити непријатеља. Устанак је био, 
понављам још једанпут, дефанзивна реакција. (...)

Народ је хтео осветити своје мртве и казнити заверенике. Зато су 17. августа 
основали тзв. Казнени суд са задатком да суди над кривицама почињеним 10. 
августа. Али да ли су се могли задовољити да суде извршиоцима, а да се главни 
кривац извуче? Ове мисли, што су се вртеле у главама обичних санкилота (sans-
culotte), Прудом (Prudhomme) је написао у новинама Ле Револусион де Пари (Le 
Revolutions de Paris) 25. августа, 1792. године.

„Застрашујуће је–пише Прудом–да градске власти још увек дозвољавају Лују 
XVI да носи мач; али још је чудније да такву велику ствар праве од чувања таквог 
човека, којем је већ требало да почне суђење. (...) Тако, на пример, погубљени 
Д´Англемон (D´Anglemont) је с правом могао рећи својим судијама: »Господо, 
ми смо били банда зликоваца и заслужили смо смртну пресуду; али наш вођа је у 
вашим рукама–и шта чините с њим? Зашто није међу нама? (...)«“ (Албер Собул 
[Albert Soboul]: Парница Луја XVI, 1966.)

Погубљење Луја XVI
На који начин прима маса 
краљеву смрт? [ З ] 23

24
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Гиљотина је за време револуције по-
стала средство за извршење смртне 
казне јер је по лекару Гиљо тину 
(Guillotine) погубљење овом справом 
много мање болно од пре ђашњих 
средстава, а његово ко ришћење ни је 
тражило посебно умеће
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ПУТ ДО ВЛАСТИ Директоријум се трудио на консоли-
дацију. Међутим, узалуд је решено финансијско стање 
(инфлација је смањена) и узалуд се учврстило имовин-
ско стање, политичке снаге, које су се годинама међу-
собно бориле, нису се лако одреклe својих планова. 
Није било више могућности одржати уставне оквире 
јер би се, искористивши устав, на изборима годишње 
мењали ултрадесничари и ултралевичари. Директо-
ријум, прекорачивши законе, само је силом могао одр-
жати своју власт. Наставили су и освајачку поли-
тику, пошто је то било популарно наслеђе револуције. 
Више чланова Директоријума су излаз из ове ситуацији 
видели у јакој извршној власти. Зато су помагали на-
меру Бонапарта Наполеона – који је од свих високих 
официра био најуспешнији у походима – да силом (др-
жавним ударом, 1799. године) преузме власт.

КОНЗУЛАРНИ СИСТЕМ Наполеон је од Парламента 
тражио да изради нови Устав, који је, у ствари, оси-
гурао његову самовласт, али је покушавао прекри-
ти тиранијски карактер власти: поред два конзула он 
је постао први конзул. Његову власт је прихватила 
већина друштва (сељаци, грађани), јер су им доја-
диле крваве политичке борбе. Од власти је захтевао 
мир и политичку стабилност. Заузврат је био спре-
ман да се одрекне политичке слободе у корист власти, 
која није значајно ометала њихове интерсе.
 У унутрашњој политици Наполеон се трудио да уч-
врсти грађанске односе. Признао је и озаконио пре-
узимање имовине, извршено током револуције (нпр. 
земље које су припале сељацима и грађанима). Издао је 
(1804. године) Грађански законик (Code Civil) чиме је 
обезбедио функционисање грађанског друштва (лична 
слобода, једнакост пред законом, слобода личне имови-
не). Основао је Француску националну банку (1800. 
године) и учврстио је франак, нову валуту коју је увео 
Директоријум. Разрадио је систем државних факул-
тета и средњих школа. Склопивши конкордат са па-
пом уредио је односе са црквом (1801. године). Папа 
је признао право француске државе да се меша у цркве-
не односе (нпр. именовање бискупа), заузврат се држа-
ва бринула о цркви (нпр. плата за свештенике) и спре-
чавала узнемиравање цркве.

УСПЕШАН ВОЈСКОВОЂА Наполеон је стекао власт 
захваљујући, углавном, својим војним успесима (нпр. 
победи над Аустријанцима у Италији 1796–1797. го-
дине) и популарности која је након тога уследила. 
Нација, исцрпљена револуцијом, није хтела изгубити 
националну славу, стечену током револуције.

Наполеон је постизао војне успехе, захваљујући 
генијалним способностима и војсци, наслеђеној од 
револуције. Француска револуција је изнедрила ма-
совну војску која се одушевљавала националним иде-
алима, у којој су једини услови за унапређење били 
способност, а не порекло. Тактика ове војске је била 
окретност: у биткама је на важним пунктовима увек 

била у превласти. Добро су усклађивали разне видове 
војске и ефикасно су употребљавали артиљерију. На-
полеон је наставио развој армије. Војници су се оду-
шевљавали њиме. За време офанзива заједно је живео 
с њима и многе је лично познавао, најхрабрије је на-
грађивао и унапређивао. У судбоносним моментима 
лично је учествовао у борбама.

Главним непријатељем Наполеон је сматрао 
Ен глеску. Посредно је против Енглеза предузео еги-
патски напад (1788–1789. године). Хтео је заузтети 
главне путеве према британским колонијама, нарочи-
то према Индији. Енглезима ипак није нанео тешке 
губитке, штавише, енглески ратни бродови су разби-
ли француску флоту. Енглеска је са континенталним 
силама створила нову коалицију. Наполеон је по-
бедио Аустријанце (Маренго [Marengo] 1800. годи-
не), а привремено је и Енглеска била принуђена да 
склопи мир у Амијену (Аmiens, 1802. године).

ИМПЕРАТОР 1804. године Наполеон се крунисао за 
императора. Овим чином коначно је пала маска кон-
зулара са самовлашћа. Штавише, и револуционарно 
наслеђе се брзо заборавило и створена је нова аристо-
кратија која је патила од титула. Циљ спољне поли-
тике је измењен: цар је хтео европску превласт, не 
обазирући се на исцрпљеност своје државе. Појавила 
се жеља за оснивањем династије, мада европски вла-
дари у Наполеону нису гледали само војсковођу који 
се издигао, него и револуционара.

Рат са Великом Британијом је настављен. Коа-
лиције које је створила Енглеска, Наполеон је редом 
победио у копненим биткама (Аустерлиц [Austerlitz], 
1805. године; Јена [Jéna], 1806. године; Ваграм 
[Wagram], 1809. године). Међутим, снагу Енглеске 
није могао сломити. У морској бици код Трафалга-
ра (1805. године) енглески адмирал Нелсон (Nelson), 
мада је добио смртну рану, ипак је нанео пораз фран-
цуској флоти. Тако је изгубљена је свака нада да за-
узму „острво“. Безуспешна је била морска блокада, 
проглашена у Берлину, а која је забранила трговину 
са Енглеском (1806. године). Енглези су, наиме, трго-
вином са својим колонијама и са Латинском Амери-
ком надокнадили штету.

НАПОЛЕОНОВ ПАД  За народе Европе су Наполеоно-
ви ратови, одржавање његове војске значили све већи 
терет. Према окупаторима се – баш под утицајем Фран-
цуза – развијао национални осећај. Отпор је мобили-
сао све веће снаге. Историјске династије, без обзира на 
узастопне поразе, нису признале Наполеона, који је са-
мовољно кројио границе и прогласио за краљеве члано-
ве своје породице и војсковође. Узалуд је издејствoвао 
од побеђеног Фрање I руку Марије Лујзе (Mаria Lujza), 
ступајући тако у родбинску везу са најстаријом европ-
ском династијом са Хабзбурговцима. У Француској 
су се примећивали знакови исцрпљености и постало 
је јасно да ратови више не служе интересу државе.

6. Владавина и пад Наполеона 
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 Због нарушавања континентале блокаде Наполе-
он је објавио рат Русији (1812. године). Против ог-
ромне француске војске – у којој је било и војника 
потлачених држава – генерал Кутузов је користио так-
тику „попаљене земље“. Наполеон је победио код 
Борођина и заузео Москву. Међутим, руски цар није 
тражио мир и на овај начин Наполеон је постао роб 
својих успеха у граду. Када су Руси запалили и Мос-
кву, због хладне зиме и због потешкоћа у снабде-
вању, Наполеон је отпочео повлачење. Руси су одне-
ли судбоносну победу над остацима Наполеонове 
армије (прелаз преко реке Брезине).

Наполеонов пораз је поново мобилисао европ-
ске велике силе против њега. Наполеонова војска, 
састављена од млађих нараштаја, била је побеђена 
код Лајпцига (1813. године) од коалиционих снага. 
У „Бици народа“ више од сто хиљада људи је погину-
ло. Следеће године Наполеон је био приморан на без-
условну капитулацију. Интернирали су га на острво 
Елба одакле се вратио још једанпут. Његова исцрпље-
на држава, међутим, више није имала шансе: 1815. 
године, код Ватерлоа (Waterloo) доживео је потпуни 
пораз. Наполеон је умро у изгнаству (1821. године), 
у далекој енглеској колонији, на Острву св. Јелене
(1821. године).

БЕЧКИ КОНГРЕС И СВЕТА АЛИЈАНСА После Напо-
леонових ратова челници великих сила – отворив-
ши ново поглавље у историји дипломатије – у Бечу су 
одржали конференцију (1814–1815 године) о сређи-
вању односа. Победнике су водила три циља: повра-
так власти традиционалних династија, трајно 

сређивање међусобних односа великих сила и за-
устављање револуционарних токова.

После пораза Француске Руси су знатно ојачали. 
Због тога Енглеска дипломатија – уз помоћ других 
континенталних сила – желела је спречити пораст 
утицаја Русије. Ово су само делимично постигли: 
Руси су могли задржати, штавише и проширити, ос-
војене пољске територије, заузели су Финску и Бе-
сарабију. Због тога су Енглези помагали јачање Аус-
трије и Пруске, јер су тако обезбедили равнотежу. 
(Аустрија је добила Венецију, а Пруска подручје 
Рура (Ruhr). Из сличних разлога нису хтели сломи-
ти ни поражену Француску. Државе које су биле у 
опасности од Француске ојачале су припајањем не-
ких територија: Холандија је добила Белгију, Краље-
вина Сардинија је добила Ђенову. Велика Британија 
је учврстила своју власт на колонијама (Индија, Кап-
ланд) и заузела стратешке пунктове на Средоземном 
мору ( Малта, Јонска острва).
 На Бечком конгресу феудалне велике силе, Ру-
сија, Аустрија и Пруска организовале су тзв. Све-
ту алијансу, којој се прикључила већина европских 
држава (Енглеска није). У интересу сузбијања ре-
волуционарних националних покрета предвиде-
ли су међусобну сарадњу. Прихватили су и право 
на интервенцију оружаних снага. Велике силе – које 
су спречавале промене и желеле сачувати феудални 
поредак – следећих деценија су редовито одржавале 
конференције, где су усклађивале своја мишљења о 
међународним питањима. На овај начин су сузбили 
револуционарне покрете, али су спречавали и из-
бијање конфликата већих размера.

Веће 500 људи прихвата Наполеонову власт
На које специфичности приказаног догађаја нам указује ова слика? Како називамо преузимање власти од стране На-
полеона? Које чињенице (друштвене, политичке, војне, личне) су утицале на успешан исход ове акције? [ З ]

ПУТ ДО ВЛАСТИ

1

Архива
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КОНЗУЛАРНИ СИСТЕМ

„25. Нови закони могу бити објављени само ако их је Влада препоручила, изло-
жила Трибунату и Законодавна скупштина прихватила у својој одлуци.

26. Предлози за закон од стране владе састоје се од параграфа. Предлоге у току 
дебате Влада може повући или изменити.

39. Влада је поверена трима конзулима чији мандат траје 10 година и који могу 
бити поново изабрани. (...) Устав суграђанина Бонапарта (...) именује за првог кон-
зула, (...)

41. Први конзул објављује законе; он именује и смењује по слободној вољи 
чланове Државног савета, министре, амбасадоре и друге службенике спољних по-
слова, официре копнене војске и морнарице, чланове месних административних 
уреда, владине поверенике који су поред судова. (...) Он именује, али нема права да 
смени судије за грађанско и казнено правно подручје.“ (из Устава 1799. године) 

„144. Мушкарац може слкопити брак само ако је напунио осамнаест година, а 
жена ако је напунила петнаест година. 

145. Цар због важних разлога има право дати разрешење од ових ограничења.
146. Брак је неважећи ако су га склопили без сагласности.
203. Супружници се у уговору о браку обавезују да ће једно другог хранити, 

помоћи и да ће децу заједно васпитати.
205. Деца су дужна хранити своје родитеље и старију родбину, ако исти имају 

потребу.
212. Супружници треба да буду верни и дужни су једно другог дворити и један 

другог помоћи.
213. Муж својој жени треба да буде уточиште, заузврат жена треба да буде 

послушна своме мужу.
227. Брак престаје: 1. смрћу једног од супружника; 2. разводом, законском пре-

судом; 3. Ако једног од супружника осуде на доживотни затвор што значи да је као 
грађанин мртав.“(Одломак из Код Цивил, 1804. године) 

Сакупи главне карактеристике модела брака. У којој мери се мењао појам брака 
у односу на средњовековна схватања? У којој мери се разликује од данашњег 

схватања? Од каквог је значај то што ово питање регулише грађански законик? Уста-
нови на односу извора положај жена.[ З ]

Установи коју врсту влада-
вине препознајеш на осно-

ву илустрације. Која су уставна, 
а која диктаторска обележја 
овак вог државног уређења? [ З ]

На основу извора одре ди 
називе законодавца и 

из вршне власти у савременој 
Фран цуској. Сакупи правне инге-
рен ци је руководиоца изврш не 
власти. Анализирај однос из-
вршне власти и законодавца [ У ]

Размисли које право је важно када је у питању функционисање грађанског 
друштва. [ у ]

ГАРАНТОВАНА ПРАВА НА ОСНОВУ

ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНА (CODE CIVIL).

§ лична права на слободу
§ једнакост пред законом
§ слобода вероисповедања
§ грађански брак
§ слобода приватне имовине
§ слобода права на рад 

рав
ст пред за
а вероиспо
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а приватн
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УСПЕШАН ВОЈСКОВОЂА

Поход Наполеона на Италију и на Египат
Шта је био циљ Наполеона у разним походима? Који су били далекосежни циље-
ви? Какве могућности су се пружиле Француској током ових похода? Прикажи 

какве опасности су чекале Наполеонову војску приликом похода на Египат. [ З ]

Енглеска карикатура о француском 
походу на Италију

Шта исмејава карикатура? 
Шта знамо о томе како су 

сакупили благо Лувра (Louvre) и 
Британског музеја (British Muse-
um)? [ З ]

„Треба да живимо о трошку наших непријатеља, нисмо их зато напали да им ми 
носимо блага...“ (Карно [Carnot] члан Директоријума и „организатор победе“)

„Војници! Без одела сте и без хране. Влада вам много дугује и не може вам 
ништа дати. Ваше стрпљење и храброст што сте показали међу овим стенама 
вредна је сваке похвале. Али не доноси вам славу, ни један зрачак светлости не 
пада на вас. Ја вас желим водити у најплодније равнице. Богате провинције, вели-
ки градови ће бити под вашом влашћу. Тамо ћете стећи част, поштење и богатство. 
Војници италијанске армије, имате ли довољно храбрости да истрајете?“ (Проглас 
Бонапарта италијанској армији, 1796. године)

„Следећег дана 2. децембра већ по свитању зоре пуцали су топови. Примети-
ли смо да је цар веома мало трупа поставио на десно крило, правећи замку не-
пријатељу да би брзо могао заузети Тилниц (Tilnitz), прешавши поток Голдбах 
(Goldbach) да пође у Велики Регерн (Gross-Raigern) и тако стави под своју кон-
тролу пут који води из Брна у Беч, одсекавши им пут за повлачење. Аустријанци 
и Руси су пали у замку, јер на њихову несрећу велике снаге су стационирали у 
залеђини Тилница. (...)

Цар, кога смо оставили на висоравни код Працена (Pratzen), сишавши, одјурио 
је према Тилницу са армијом Сула (Soul), целом гардом, пешадијом, коњицом, 
артиљеријом, непрестано нападајући непријатељске трупе које је маршал Даву 
(Davout) фронтално нападао. Тада се велика маса аустријских и руских војника, 
нашавши се између две ватре, неописиво збунила и сви су тражили спас у бекству. 
Неки су побегли у мочваре, али наша пешадија их је одатле истерала, неки су тра-
жили спас, бежећи према путу између два језера, али наша коњица их је напала 
и грозан масакр је извршила над њима: напокон је већина непријатеља, нарочито 
Руси, на залеђеном језеру тражила спас. Лед је био довољно дебео и већ је око 
5000–6000 хиљада војника у реду стигло до средине језера Сачани (Satschani), 
када је Наполеон издао наређење гардијској артиљерији да пуца на лед. Лед је 
на више места попуцао и чула се велика ломљавина. Вода, избивши на лед кроз 
пукотине, ускоро је поплавила санте леда и на хиљаду Руса, коња, топова, кола су 
лепо полако тонули у дубину. (...)“ (Сећања генерала Марбоа [Маrbot] о бици код 
Аустерлица)

Установи однос између ос-
вајања француске војске и 

њеног снабдевања. Упореди ову 
чињеницу са аргументима диску-
сије о објави рата из 1792. годи-
не. Формулиши разлику између 
гледишта Карноа и Бонапарта. 
[ У ]

ИМПЕРАТОР „Заклињем се да ћу сачувати територијални интегритет 
републике, поштоваћу закон о конкордату и слободу ве-

роисповедања, једнакост пред законом, грађанска и политичка права и неопози-
вост продаје националне имовине, порезе и царине ћу само у оквирима закони-
тости убирати, одржаћу институцију Реда части, за време своје владавине увек ћу 
имати пред очима интерес, срећу и славу француског народа.“ (Заклетва Наполе-
она изречена поводом његовог крунисања)

На основу текста заклетве 
докажи да царство није уки-

нуло тековине револуције. [ У ]

Погледај под којим окол-
ностима се одиграла битка 

код Аустерлица (политичка и вој-
на ситуација). Какве кораке је 
учинио Наполеон у интересу по-
беде? Који су од њих типични за 
Наполеонову стратегију? [ П ]

7

6
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Наполеонови походи између 1805. и 
1811. године 

Направи табелу о Наполео-
новим походима (главни 

про тивник, битке, резултати). 
Заш то су били потребни редови-
ти походи? Шта је био циљ конти-
ненталне блокаде? Каквим инте-
ресима је служила блокада? 
Оцени на основу мапе положај 
Француске као велике силе. [ З ]

„1. Над Британским острвима одређујемо сталну блокаду.
2. Забрањена је свака трговина и веза са Британским острвима. Због тога писма 

или пакети, упућени у Енглеску или Енглезима или ако су писана на енглеском 
језику, неће се испоручити, односно заплениће се.

3. Сваког енглеског поданика, било каквог сталежа или чина, кога нађемо на 
освојеној територији, третираћемо као ратног заробљеника.

5. Свака продавница, свака роба, свака имовина било каква била, ако је у влас-
ништву енглеског поданика, заплениће се. (...)

7. Ни један брод који долази из Енгеске или са енглеских колонија, или који се 
тамо налазио после проглашења овог декрета, не може се примити ни у једну луку.

8. Сваки брод који на основу лажне изјаве претходно правило прекрши, биће 
заплењен, третираће се као да је енглески, што значи да ће и брод и роба бити кон-
фисковани.“ (Континентална блокада 21. новембар, 1806. године)

Јавно спаљивање британске 
кријумчарене робе

На шта упућује овај догађај? 
[ З ]

Шта се жели постићи овом 
наредбом? Сакупи оне 

мере које служе постизању ово-
га циља. Групиши их. Која под-
ручја свакодневног живота зах-
ватају? Размисли о резултатима 
овог декрета. [ у ]

Енглеска карикатура о енглеско-
француским односима

Каква је улога двеју држава 
по карикатуристи? [ З ]

12

13

14

15



 Епоха просвећености и револуција (1714–1849) / 45

НАПОЛЕОНОВ ПАД Н„У Европи постоје четири велике силе (...) на челу је 
Француска, која је јача од оних трију сила и у могућности 

је да пружи отпор свима. Наша држава сједињује људе и привреду. Од трију веле-
сила, које деле са њом утицај на Европу, две су њени супарници и природни не-
пријатељи. Она трећа од које нас деле огромне раздаљине, непосредно уопште 
није непријатељ Француске, али посредно јесте, јер је природни непријатељ 
најстаријим савезницима Француске.

Потребно је да се Аустирија од сада не граничи непосредно са Француском, 
или са државама које су Французи основали, и да јој у замену венецијанску др-
жаву, за Тирол, за швапску земљу и за неке територије суседних држава на које 
има претензију препустимо Влашку, Бесарабију и најсевернији део Бугарске. На 
овај начин Руси ће постати природни супарници и непријатељи Аустрије која ће 
добити природног савезника у Француској.“(писмо Талејранда [Talleyrand] цару, 
1805. године) 

„Војска је неодложно кренула на пут из Москве. У овој колони од 140 хиљада 
људи и 50 хиљада коња свих врста оних сто хиљада војника са ранцима, у потпуној 
војној опреми, са 500 топова и 2000 артиљериских запрега–тада су још подсећали 
на победнике светског гласа. Остали су, међутим, више личили на татарску хорду 
која се враћала из успешног пљачкашког похода. Овде у 3-4 линије, развучени у 
недогледну даљину, у највећем хаосу су биле кочије, кола, богате запреге и разно-
врсна возила. Ту су и ратни трофеји: руске, турске 
и персијанске заставе; тамо су брадати руски сеља-
ци који су пратили или возили наш плен, а кола су 
била напакована свим и свачим што су наотимали 
(...)

У тој војсци која се повлачила, нарочито је била 
упадљива она маса људи свакојаке националности 
који су ишли без оружја, униформе и послуге. Ти 
људи су псујући и урлајући на најразличитијим 
језицима тукли мршаве коњиће у елегантним за-
прегама. Запреге су биле натоварене храном или 
раз ним пленом који су спасли од пожара (...) имао 
си утисак да видиш неки караван, лутајуће племе 
или боље речено војску из старог века која се баш 
враћа са пљачкашког похода са заробљеницима и 
пленом ...“ (Де Сегир [De Ségur]: Поход на Москву 
1812. године)

На основу извора направи 
табелу о циљевима вели-

ких сила у доба Француске рево-
луције. Погледај какву функцију 
је имао тада Талејранд, а какву 
је улогу имао раније у политици. 
Сакупи предлоге Талејранда. О 
каквом новом курсу спољне по-
литике је желео убедити цара? У 
чему се разликују, а у чему се 
слажу замисли Талејранда и 
цара? [ П ]

Опиши, на основу извора, 
главне карактеристике во-

ђе њa рата у то доба. Сакупи ка-
рактеристике француске војске 
на почетку повлачења. Како се 
могло мењати стање војске то-
ком повлачења? [ З ]

Наполеонов пад
Прати војне догађаје који су проузроковали 
пад императора. У чему се разликовао Напо-

елонов поход на Русију од осталих пређашњих по-
хода? Какве промене показује мапа о француској 
сили? [ З ]

Повлачење Велике армије из Русије
У каквом је стању Наполео-
нова војска? Шта је довело 

до овог стања? [ З ]
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БЕЧКИ КОНГРЕС И 
СВЕТА АЛИЈАНСА

„У име нераздељиве и најсветије Тројице! Наша вели-
чанства цар Аустрије, краљ Пруске и цар целе Русије 
услед великих збивања која су карактерисала Европу 

током последње три године (...) свечано изјављују да је једини циљ ових одредаба 
(...) 

I На основу оних поглавља Светог писма који сваком човеку заповедају да у је-
динству братства, сматрајући један другог суграђанином, један другом увек и сву-
да пруже помоћ: према својим поданицима и војскама сматрају себе оцем и њих 
бодре на одбрану вере, мира и правде.“ (Резолуција Свете aлијансе, 1815. године)

„I Све оне државе које су саставни део европског савеза, које су у револуци-
онарном стању и које представљају опасност за остале државе, престају бити чла-
ном савеза док ред не буде поново успостављен.

II Велике силе неће признати никакву промену уведену од стране незаконите 
владе. 

III Ако било која држава близину друге државе осећа опасном, прво ће насту-
пити наговором, а ако је потребно и оружјем.“ (Одлуке конгреса Свете алијансе у 
Тропау [Troppau] 1820. године)

Које силе су склопиле са-
вез? Које су и зашто изоста-

ле из савеза? Шта је био основ-
ни циљ савеза? Каква права су 
формулисале силе у циљу од-
бране својих интереса? [ З ]

Европа након Бечког конгреса
Направи табелу о повећа-
ним територијама појединих 

држава. Који интереси царства су 
проузроковали те ри торија лне 
про мене? На који начин се 
из менила равнотежа ве ликих 
сила у односу на XVIII век? Какве 
са везе сила обе лежава мапа? Ко 
су изостали и шта је узрок томе? 
[ З ]

Два лица Бечког конгреса: преговори 
и балови. На првој конференцији 
свет ске дипломатије иза кулиса су  
одлучивали владари и утицајне дип-
ломате (Метерних и Тајеранд [Met-
ternich, Talleyrand])

Зашто је у историји дипло-
матије Бечки конгрес зна-

чио прекретницу? Који су трајни 
резултати конгреса? [ З ]
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„Цар је за његовог оца био само вољени војсковођа кога је обо-
жавао и за кога се жртвовао; за Маријуса је био више од тога. Он је 
био од судбине одређен ковач француског јединства које је ступило на 
место римског јединства у светској владавини. (...) продужио је рад 
Карла Великог, (...) Ришељеа (Richelieu), Луја XIV и одбора за опште 
добро, који је имао своје грешке, па чак и свој грех јер је човек; али 
је величанствен у својим грешкама, светли у својим мрљама и велик 
у својим греховима. Он је био од судбине одређен мушкарац који је 
присилио сваку нацију да нас тако спомињу: велика нација. Био је 
још више од тога; он је био отеловљење Француске када је освојио 
Европу мачем који је чврсто држао и освојио је свет светлошћу коју 
је просипао. Маријус је тај сјајни дух видео у Бонапарту, који ће се 
увек приказати код наших граница и који ће стражарити над нашом 
будућности. Тиранин је, али је диктатор; такав тиранин који је изникао 
из Републике и који је сумирао једну револуцију. У његовим очима 
Наполеон је био отеловљење народа у човеку, као Христос Бог који је 
постао човеком.“ (Виктор Иго: Јадници, 1862. године)

„Међутим, то што ме одваја од Хајнеа (Heine) за један цео свет, то 
је његово обожавање Наполеона. Песнику ћу опростити обожавање 
Наполеона–јер је сам Наполеон био песма–али никад нећу опростити 
филозофу који воли стварног Наполеона. Овога волети! Онда ћу боље 
волети наше владаре који су за базар и за смену страже уз музику 
(...) Остали могу узети само моју слободу, док овоме ја могу дати. 
Волети једног хероја који само себе воли, једног бездушног шахисту 
коме смо потребни само као једна шаховска фигура, па нас баци 
после добијене партије. Зашто су луди људи волели увек онога кога 
је требало највише да се грозе? Сваки пут када је Бог хтео понизити 
погорђене људе увек им је послао велике личности. (...)

Наполеон (...) је добро схватио немачке владе. Знао је да ће Немац 
радо бити слуга, само да и он има слугу. Немачке војводе је поставио 
за неограничене господаре над својим поданицима, а они су заузврат 
постали његови поданици. (...)“ (Берне [Börne]: Париска писма, 1831. 
године)

Шта је значио Наполеон за Маријуса? По каквим критеријумима 
можемо груписати ове чињенице? Покушај открити на основу изво-

ра став аутора овог романа Виктора Ига. [ У ]

Оцени историјску улогу Наполеона. Шта је све допринело Наполеоновој популарности и шта одржава ту популар-
ност до данашњег дана? [ З ]

Два од многих лица Наполеона. На једној слици пред 
нама стоји војсковођа и политичар који се спрема на 
велике подвиге, „изабраник промисла Божијег“. На 
другој је слици Наполеон после најкрвавије битке 
где је било преко сто хиљада погинулих (цртеж 
енглеског карикатуристе)

Опиши две различите Наполеонове сли-
ке. Колико лица је могао још имати Напо-

леон? [ З ]

Какве политичке промене је остварио 
Наполеон у немачкој земљи? Како се 

одражава његова оцена у његовим делима? 
[ З ]
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Наполеон је општепозната личност историје. Његове присталице обожавају у њему малог човека који је 
достигао сјајну каријеру, великог војсковођу и творца државе. Мање примећују у њему тиранина, војника који је 
запалио Европу и који је погазио слободу народа. 
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ПОКРЕТИ ДВАДЕСЕТИХ ГОДИНА Против система 
који је израђен у Бечу, у јужној Европи су око 1820. 
године, на више места букнули први револуционарни 
покрети. У Шпанији, а после у Напуљској краље-
вини група официра је насилно приморала владаре, 
којима је уз помоћ Свете алијансе враћена апсолу-
тистичка власт, да издају Устав. Без масовне подрш-
ке овај покрет официра француска, односно, аус-
тријска интервенција брзо је сломила. Од тога су у 
Италији немири постали стални.
 Приликом грчке ослободилачке борбе (1821–1829) 
функционисање Свете алијансе већ је већ је било отежа-
но, јер је дошло до супротности између династичке со-
лидарности и интереса власти. Ослободилачки рат је био 
знак да ће се балканске прилике променити. Османско 
царство је све више слабило, а ову празнину на Бал-
кану желела је попунити Русија. Када су Грци уста-
ли против турске власти, Русија је помагала национални 
покрет, пошто се слабљењем Турске пружила прилика 
за освајање теснаца (Босфор, Дарданеле) који су оси-
гурали излаз на Средоземно море. Енглези и Фран-
цузи су то желели спречити, али због притиска домаће 
јавности отворено нису хтели помагати Турке који су 
хришћанске Грке крваво угњетавали. Тако су се на стра-
ни Грка (и с тим на страни Руса) укључили у рат и њи-
хова флота је победила Турке (Наварино, 1827. године). 
Међутим, приликом склапања мира спречили су пре-
више ојачање Руса на овом подручју. Напетост која се 
појавила током слабљења Османског царства – тзв. Ис-
точно питање није решено. 

ПАРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 1830. ГОДИНЕ После пада 
Наполеона у Француској је поново дошла на власт ди-
настија Бурбона (рестаурација). Владар је на почетку 
одржао оквире уставне монархије, одобрене од по-
бедника и, наставивши унутрашњу политику Наполео-
на, није дирао ни власничке односе који су створени за 
време револуције. Али емигранти, који су били његов 
ослонац, захтевали су јачи наступ. Покушали су из-
вршити обештећење племића који су своје поседе изгу-
били током револуције, желели су повећати утицај црк-
ве у јавном животу и у школству и желели су појачати 
цензуру. Међутим, Парламент, где је дошло до превла-
сти грађана, привржених тековинама револуције, ово 
је одбио. Међусобне супротности између грађанства 
и некадашњих емиграната довеле су до тога да је вла-
дар, који се плашио револуције, користећи своје устав-
но право – распустио Парламент.

Париска маса се побунила. За три дана се испо-
ставило (27-29. јула 1830. године) да рестаурација стоји 
на слабим ногама. Владар је побегао. Представ ници 
крупне буржоазије, да би спречили радикализацију ре-
волуције, журно су изабрали за владара из побочне, 
споредне гране Бурбона Луја Филипа који је учвр-
стио уставну монархију. Укинули су цензуру и про-
ширили бирачко право. Међутим, због високог цен-
зуса само је мали број грађана могао утицати на јавне 

послове. „Богатите се и имаћете бирачко право!“- ре-
као је један водећи политичар. Најбрже су се богатили 
они који су се бавили финансијама. Због тога је систем 
Луја Филипа, кога су називали „грађанским краљем“, 
највише био наклоњен финансијској аристократији
и због тога није имао широку друштвену подршку.

РЕВОЛУЦИОНАРНИ ТАЛАС 1830. ГОДИНЕ Париска 
револуција је изазвала велики утицај у Европи. Ис-
користивши прилику, Белгијанци су се отцепили од 
Холандије. Француска Владома, која је желела избећи 
рат, да умири велике силе – декларисала је да раски-
нувши са традиционалном француском револуционар-
ном спољном политиком, не жели припојити Фран-
цуској ову територију. Белгија је постала самостална 
уставна краљевина. Њен суверенитет су гарантова-
ле велике силе (највише Енглеска). У више немачких 
држава такође су избиле револуције. Покрете, који 
су захтевали немачко јединство и уставност, Вла-
де су угушиле. 
 Бечки конгрес је пољским територијама (Конгрес-
на Пољска) које су биле под руском влашћу гаранто-
вао аутономију. Међутим, ово су Руси све више огра-
ничавали. На утицај француских збивања Пољаци су 
сматрали да је дошао тренутак за збацивање руског јар-
ма. Херојску борбу Пољака је сломила (1831) вели-
ка надмоћ војске цара Николе Првог (1825–1855). У 
овоме је играла улогу чињеница да је Француску води-
ла финансијска аристократија која се није хтела умеша-
ти у пољско питање. Поред тога ни пољско племство 
није било спремно дозволити ослобођење кметова.

ВЛАДАЈУЋЕ ИДЕЈЕ ОВЕ ЕПОХЕ На узастопне рево-
луције и на националне устанке, поред економских и 
друштвених разлога, највише су утицале две повеза-
не идеје: либерализам и национализам. 

Либерализам, као израз за слободу идеје, поти-
че од шпанских хероја револуционара из двадесетих 
година XIX века, а идејни претеча либерализма је 
просвећеност. У првој половини XIX века правац који 
је био за просперитет личних и грађанских слобода
(слобода говора, слобода штампе, слобода окупљања 
и слобода мишљења), који је био за уставну државу 
као суверенитет народа, називали су овим именом. 
Либерализам није прихватио ни апсолутну власт која 
се базирала на привилегијама, ни диктаторску јако-
бинску народну власт. По економском схватању ли-
берализма треба пружити подршку неограниченом 
слободном такмичењу (Смис [Smith], види прву лек-
цију). Пошто је у већем делу Европе прва полови-
на XIX века била епоха апсолутистичких државних 
уређења, односно епоха феудално-сталешких приви-
легија и друштава, либерализам се третирао као ре-
волуционарни покрет.

Национализам, национална идеја исто је рођена 
у овој епохи. Национална свест која је премостила 
друштвене и верске разлике за време Француске ре-

7. Покрети и идеје у првој половини XIX века
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волуције постала је одлучујућа снага. Ширење наци-
онализма помогли су и Напоелонови ратови. У очима 
народа повећао се значај оних фактора који су означа-
вали националну заједницу: матерњи језик, нацио-
нална традиција и заједничка историјска прошлост. 
Величину нације и њену славу на романтичарски на-
чин тражили су у прошлости. 
 Главни циљ национализма је уздизање нације. На-
ционалну државу су сматрали као средство ка оства-
ривању овога циља. За нације Средње и Јужне Ев-
ропе француска национална држава је служила као 
образац. Национална идеја у овој епохи сукобила се 
са династичким велесилама које су владале над више 
народа. Тако су се заједно, повезано јављали наци-
онални и друштвени циљеви овога века. 

Идеја конзервативизма се јавила као реакција на фран-
цуску револуцију. Конзервативизам није одбацивао 
сваку промену и не значи једнострану приврженост 
свему што је старо. (Мада су често називали конзер-
вативцима присталице феудалног уређења.) Овај пра-
вац, видевши револуционарни терор, рушење старих 
вредности, антирелигиозност и покрете са сувише ве-
ликим жртвама, одбацио је потребу револуционар-
них промена. Конзервативизам је био за развој везан 
за традиције и који је опрезнији и на тај начин и 
при хватљивији. У новооснованим уставним систе-
мима конзерватизам је постао алтернатива либерали-
зма. Најбољи пример за ово јесте Парламентарна бор-
ба конзервативних торијеваца и либералних виговаца 
у Великој Британији.

ПОКРЕТИ ДВАДЕСЕТИХ 
ГОДИНА 

ПАРИСКА РЕВОЛУЦИЈА 
1830. ГОДИНЕ

„1. Ко оскрнави путире и претворене хостије,  он 
је починио грех светогрђа. (...)
4. Оскрнављење светих утвари треба казнити 

смрћу, ако постоје ове две споредне чињенице: 1. ако су у светим утварима у тре-
нутку кривичног дела биле претворене хостије; 2. ако су оскрнављење починили 
јавно. (...)

8. Доживотним присилним радом треба казнити свакога за кога је доказано 
да је украо из свете зграде државне религије свете утвари, било провалом светих 
ормара или без тога.“(Закон о светогрђу, 1825. године)

Који проблем је у позадини овог законског прописа? Зашто је то постао проблем 
двадесетих година? Ко је могао захтевати увођење овог закона? [ З ]

„Приход од тридесет милиона једне милијарде треба обезбедити као одштету 
од стране државе оним Французима чију су имовину или капитал (који се налазио 
на територији Француске или на територији која је 1792. године припадала Фран-
цуској) на основу Закона о емигрантима, депортованима или осуђенима револуци-
онарним путем одузели или конфисковали. 

Ово обештећење је коначно, ни под којим условима није дозвољено више тро-
шити у ову сврху него што је овим параграфом предвиђено.“ (Закон о обештећењу 
емиграната, 1825. године)

Које проблеме решава овај закон? Чије интересе је служио, а чије је вређао? 
Зашто је изазвао велико негодовање? Зашто је само 1825. године дошло до ус-

вајања закона? [ З ]

Револуционарни талас у Европи 
1820-их година

Састави табелу о револу-
ционарним покретима и 

си лама које су сломиле ове 
по крете. Објасни географско 
ши рење револуција. На основу 
мапе формулиши најважни је 
еле менте Источног питања које 
је настало као криза услед 
слаб љења Османског царства.
[ П ] 1

2

3
Револуција у Паризу. Устаник у гра-
ђанском оделу убија војника роја-
листу (детаљ са слике)

Одакле потиче оружје уста-
ника? [ З ] 4

Архива
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„Добри народ је крвљу и знојем стекао слободу, а ове барабе скупштинари 
који су седели у папучама у стражњој соби својих дућана рекли су им: ви не умете 
баратати новцем, ми ћемо то учинити уместо вас. Ја не видим како би се ова ствар 
могла довести у ред, ако тек не једном одређеном новом револуцијом. На осно-
ву сада важећег закона о изборима само богати, значи аристократима наклоњени, 
могу бирати и само најбогатији могу бити посланици. Ако Влада која је либерар-
нија од Парламента распусти Парламент, поново ће бирати исте ове посланике. Да 
би ово спречили, треба изменити закон о изборима, треба да буде демократскији. 
Међутим, законе доноси једино Парламент и, наравно, неће дозволити прихва-
тање таквог новог закона о изборима који одузима власт из његове руке.(...) Где 
је излаз? Краљ треба декретом да објави нови закон о изборима. Међутим, то би 
било насиље, а Французи су много префрганији него да дозволе тако нешто своме 
владару, чак и ако се то дешава у интересу слободе.“ (Берне [Börne]:Париска пис-
ма, 1831. године).

Систем Луја Филипа

На основу илустрације ус-
танови државно уређење 

Француске. Како и у којој мери се 
остварују услови уставности? 
Које друштвене групе имају ос-
новни утицај на политику? [ У ]

Барикада у Паризу 1830. године
Које друштвене групе се 
појављују на слици? На ос-

нову чега то закључујеш? Какве 
снаге су суделовале у револу-
цији? Опиши на основу слике и 
на основу пређашњег знања как-
ва је могла бити борба на бари-
кадама.[ З ]

Које друштвене групе су 
дошле до власти током јул-

ске револуције? Какве излазе 
види аутор из уставне кризе? [ З ]5

6

7
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РЕВОЛУЦИОНАРНИ ТАЛАС 1830. ГОДИНЕ

„Са убеђењем да је стање сељака у супротности са развојем пољопривреде и 
са сопственим унапређењем, без обзира да ли је реч о сељацима који врше личне 
услуге или је реч о сељацима који су на јавним поседима или на поседима под др-
жавном управом; узимајући да понекад осигурање земљишта неизвесног порекла 
учвршћује у сељацима њихову приврженост према својој земљи и јача у њима дух 
заједништва. Проценивши да поштовање према личној својини не допушта да се 
ово право прошири и на личне поседе (...) Национална влада на основу предлога 
одбора Парламента одлучује следеће:

Признајемо вечито власништво свим сељацима на оне земље и зграде које тре-
нутно поседују, без обзира на то да ли су у питању јавни поседи или поседи под 
управом власти, задржајући право трећега, и са ограничењима у каснијим пара-
графима.

(...) наравно, уз праведну одштету по количини и квалитету земљишта (...)“ 
(Предлог закона који је упућен пред пољски Сенат и Парламент, 1831. године)

„Већ сам јуче обавештен о Пољској (...). Ја желим рат и плашим се да ће пољска 
револуција спречити поход на Француску. Сада није само Русија заузета и спре-
чена да мисли на Француску, него и Аустрија и Пруска које исто поседују неке 
делове Пољске и страхују да ће тамо Пољаци устати. Иначе ме забрињава и то да 
Пољаци неће постићи брз успех као што су Белгијанци. Руси су превише моћни. 
Биће тамо страшан покољ. (...)

Ви питате: да ли ће Француска помоћи Пољацима? Вероватно ће тако чинити. 
Француска би била луда да не искористи ову неповратну прилику за слабљење Ру-
сије. Ако победе Пољаке, онда ће се Русија окренути против Француске. Енглеска 
има сличне интересе и надам се да ће се слагати у помоћи Пољацима. (...) Истина 
је да је пољска револуција покренута од стране племства, али ипак не верујем да ће 
народ остати равнодушан. Усхићена војска се састоји од сељака, а иначе грађани 
нису сељаци и све зависи од њих.“(Берне [Börne]: Париска писма, 1831. године)

Сакупи где су букнули револуционарни 
покрети 1830. године. Упореди стање 

Белгије и Пољске. Прикажи на основу мапа из 
уџбеника како се мењало стање Пољске од 
времена прве поделе (1772. године). [ У ]

Чему су се успротивили 
сељаци? Како је утицала 

ова појава на јачину пољског ус-
танка? [ З ]

Прикажи укратко садржај 
предлога. На кога се од-

носи? Шта ће добити? Чиме об-
разлаже наредбу овај предлог? 
Упореди предлог са окружним 
из вештајем. У којој мери је овај 
предлог значио решење за овај 
проблем? [ У ]

Како види аутор спољнополи-
тичке и унутрашњополитичке од-

носе пољског устанка? Упореди његов 
суд са осталим изворима. [ У ]

Објасни алегоријску слику, зна-
чење њених појединих  детаља и 

поруку. [ У ]

8

9

10

12

11Пољски Прометеј (Prométheusz)
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ВЛАДАЈУЋЕ ИДЕЈЕ 
ОВЕ ЕПОХЕ 

„(...) Самоодбрана је једини циљ ради које човечан-
ство–или колективно или самостално–има право уме-
шати се у слободу делања било ког члана. Једини циљ 

због ког се с правом може и против воље било ког члана цивилизоване заједнице 
употребити насиље, то је спречавање увреде других. Његово физичко или морално 
добро није довољан разлог за то. Не може се са правом неко присилити или уздр-
жати од нечега само зато јер би то било боље за њега, јер би од тога тај неко био 
срећнији, или што би по мишљењу других то била мудра и исправна ствар. (...)

(...) Ово је својствени круг људске слободе. Као прво, он садржи у себи цео 
унутрашњи свет савести, захтевајући за њега слободу у најширем смислу речи, 
слободу мисли и осећања, слободу у сваком питању, слободу безграничних 
осећања и мишљења, било да су она практична или спекулативна, научна, морал-
на или теолошка питања. (...) Као друго, наше основно опредељење претпоставља 
слободу да свој живот осмислимо у складу са нашим наклоностима укуса и зани-
мања; да, свесни последица, чинимо што желимо, да нас у томе други не ограни-
чавају све док то што чинимо не иде на њихову штету и да то чинимо чак и ако 
наше понашање они сматрају глупим, настраним или неумесним. И као треће, уз 
личну слободу појединца следи слобода удруживања појединаца, са већ спомену-
тим ограничењима, значи слобода удруживања у интересу било каквог циља који 
другима не наноси штету, под условом да су удружени одрасли људи и ако здру-
женост није створена на силу или по завођењу.“ (Џон Стјуарт Мил [John Stuart 
Mill]: О слободи, 1859. године)

„На ноге! Немци! На ноге! Немачки народе! Ти, који си некада поштен био, 
храбар, високоцењени народ! На ноге! Нека вас прожима велико и тако давно за-
борављено братство! Осећајте нераскидиве везе свете заједничке крви, истог јези-
ка и начина живота, јер су баш то хтели странци раскидати (...) Нека не буде више 
католика и протестанта, нека не буде више Пруса и Аустријанца, Саса и Баварца, 
Шлежанима и Хановерца, нека не буде више верске разлике, противности у ми-
слима и у жељама–будите напокон јединствени, желите напокон једно у љубави и 
у верности један према другом и нема ђавола који може да вас победи.“ (Арндт 
[Arndt], 1813. године)

Прикажи које су одлике нације по аутору. Установи, с којим циљем је писан овај 
текст. На основу чега можемо одговорити на питања? [ У ]

„Млада Италија је братство оних Италијана који верују у закон напретка и оба-
веза, чије је уверење да је Италија позвана да постане нација што може постићи 
сопственим снагама–да неуспеси покушаја у прошлости нису израз слабости, већ 
су резултат слабог вођења револуционарних елемената–да се тајна успеха крије 
у јединству упорних напôра; братство Италијана који се посвећују овом великом 
циљу здружене мисли и делања да оживе Италију као нацију слободних и једнаких 
људи која је јединствена, самостална и државно независна. Нација је савез, побра-
тимљени универзални скуп Италијана који су под јединим заједничким законом 
сједињени.“ (Мазини [Mazzini]: Принципи Младе Италије, 1832. године)

Сакупи из текста који су услови за јединство италијанског народа. На који начин 
се може постићи ово јединство? Са којом идејом се национализам јавља зајед-

но у тексту? [ П ]

„Задржати и истовремено поправити–то су различити задаци. Ако желимо 
задржати оне делове старог Устава које се још могу користити и желимо ново 
припојити ономе што је од старог остало, онда сву снагу плодног ума, па и нашу 
сву пажњу и способност упоређивања и везивања и сваки наш таленат треба мо-
билисати; треба водити борбу против уједињених снага људских слабости које се 
и међусобно такмиче; против тврдоглавости која одбацује сваку реформу и против 
лакомислености што све упропасти. «Али овакав поступак–пребацују ми–врло је 
спор. Није за такву заједницу која је сву своју славу употребила да за неколико 
месеци створи дело које ће трајати вековима. Оваква врста исправљања трајала би 
месецима.» Ово је заиста тако и тако треба да буде. У томе се састоји изврсност 
овог начина, да време постаје сарадник и тако делује полако, а понекад и непри-
метно. Ако је неопходна опрезност тамо где имамо посла са неживом материјом, 
још више постаје неопходна света дужност када предмет нашег рушења и ства-
рања није камен, него су осећајна бића која можемо довести до беде са нашом 
брзом и непромишљеном одлуком.“ (Бирк [Burke]: О Француској револуцији, 1790. 
године)

Главне идеје 19. века

Какву повезаност примећу-
јеш у настанку појединих 

идеја? Какве споне примећујеш 
између система мисли? Наведи 
две главне идеје ове епохе на 
основу илустрације. Протумачи 
знакове који показују идејне по-
везаности и супротности. [ У ]

Сакупи на основу текста 
главне особине либерали-

зма. Која су била једина ограни-
чења слободе према схватању 
либерализма? Упореди са еко-
номским замислима Адама Сми-
са. [ З ]13
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Како се односи аутор пре-
ма развоју? Какво политичко по-
нашање сматра примером? Који 
утицај историјских догађаја се 
може приметити у ставовима 
Бирка? На основу текста опиши 
основне одлике конзервативног 
размишљања. [ З ]

„Ваше Величанство!
(...) Владари самодршци између осталог чине и многа добра дела и покојни 

цар је много новца, одликовања и многе титуле поделио; али има ли јавност ко-
рист од тога? Од сто људи узимају и последњи залогај хлеба да би убацили у грло 
неутољивих људи. Не, Ваше величанство, не треба појединцима чинити добро, 
него целом народу и онда ће Влада бити срећна, мирна и неће бити узнемиривана. 
Узмите у обзир у каквом је стању наш народ! Личну и имовинску сигурност нико 
не брани, закон и праведност у судству уопште не просперира, порезе не убирају 
на основу добитка, него уништавају капитал, трговина ради са губицима, даве 
просвећеност, газе слободу–то је наше богатство, Ваше Величанство, и наше на-
следство. Постаните обичним грађанином у нашој држави, Ваше Величанство, и 
упитајте се: шта бисте учинили на нашем месту, кад би један човек, који је сличан 
Вама, располагао вама као неким предметом.“ (Детаљ из писма П. Г. Каховског 
цару Николи Првом, 1826. године)

„12. Јавни терети су за сваког подједнако обавезни. Свако је дужан да буде 
покоран законима и органима власти Отаџбине и јавити се на одбрану Отаџбине, 
када то закон прописује.

13. Стање кметства и стање ропства се укида; (...) Није дозвољено правити 
разлику између племића и обичних људи, јер је то противно вери, по којој су сви 
људи браћа. (...)

14. Своје мишљење и осећања свако слободно може изразити и преко штампе 
може саопштити сународницима. Против књига, слично другим делима, грађани 
могу подићи тужбу пред судом и у овим случајевима суди порота.

15. У трговини и у индустрији постојећи цехови се укидају.“ (План Устава Н. 
М. Мурављова, 1826. године)

Сакупи захтеве које су са-
ставили декабристи. Које 

идеје препознајеш у плану Уста-
ва? Зашто су официри покрену-
ли први револуционарни покрет 
у Русији? [ З ]

О којим карактеристикама 
тиранске власти пише Ка-

ховски? Сакупи на основу изво-
ра чињенице које су спречавале 
развој Русије. На који начин се 
могу груписати ове чињенице? 
Како се односи Каховски према 
цару? Који су узроци томе? [ З ]

Које чињенице су играле 
улогу у томе да европски ре-

волуционарни покрети нису има-
ли већи друштвено-политички 
утицај у царској Русији? [ У ]

 Илустрација за роман Ајванхо од 
Валтера Скота

Шта си читао од овог позна-
тог писца? Какву је улогу 

имао средњи век у романтичар-
ским романима? [ Р ]

17
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Русија је за статус велике силе могла захвалити, у првом реду, огромном пространству и бројном стано-
вништву. Међутим, исто тако је био важан тиранијски систем који је у корену угушио сваку националну и 
друштвену побуну. Ова унутрашња чврстина је омогућила да одигра улогу жандара Европе за време револуција. 
(То је чинила и у Мађарској 1849. године.) 

Једина завера, која није прерасла у устанак, десила се после смрти цара Александра Првог, у децембру 1825. 
године. (Зато су и назвали заверенике декабристима.) Једна група официра, искористивши процес наслеђивања 
престола, покушала је постићи реформе, али Никола Први, ступајући на престо, овај покрет је угушио.
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КАПИТАЛИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ У Енглеској 
је већ током XVI –XVII века почела капитализација. 
У XVIII веку су заградили и она земљишта, коja су 
сељани заједнички користили и на тај начин је највећи 
део земљишта прешао у руке велепоседника (ари-
стократа, џентрија, богатих сељака) где су радили 
најамници. На овај начин се пољопривредна про-
изводња развила и постала је интензивнија. Зем-
љиште су ђубрили, користили су плодоред, рас прос-
транило се стајско сточарство и почело је узгајање 
расних животиња. Даљи развој пољопривреде (нпр. 
поправљање земљишта, коришћење једноставних 
машина) је све више захтевао комасацију, тј. укидање 
распарчаности парцела и издавање ораница у једном 
комаду. То је омогућило да свако производи на свом 
земљишту што жели. 
 Међутим, многи су као последицу настанка вели-
ких поседа изгубили свој посао у пољопривреди. Ти 
су људи били приморани да се преселе у градове и  
тамо постали најамни радници. Све развијенија по-
љопривреда је смањеном радном снагом, ипак, била 
у стању да све веће градове снабде намирницама.

ЗАМАХ ИНДУСТРИЈСКОГ РАЗВОЈА У XVII веку  
био је све већи број манифактуре које су биле цен-
трализоване и које су запошљавале најамне раднике, 
избегавши на тај начин цеховске оквире. Паралелно 
са развитком тржишта колонија, највећи профит је 
доносила текстилна индустрија. Због тога је, ради 
веће производње управо на овом подручју био највећи 
технички развој. Једноставне механичке машине 
(машина за ткање, машина за плетење) појавиле су се у 
двема најважнијим радњама током прозводње текстила, 
у ткању и плетењу.
 Иновације су изумиле обичне занатлије, које су и 
саме радиле у том занату. Једноставне машине су при-
кључили на водени точак који је био једини постојећи 
извор енергије ове епохе. Ову индустријску грану су 
снабдели машинама, међутим, извор енергије је стајао 
на располагању у ограниченој количини. 

ПРИМЕНА ПАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ЊЕНЕ ПОСЛЕДИ-
ЦЕ Употребу угља у Енглеској у XVIII веку су с једне 
стране условиле могућности (богати рудници близу 
површине) и са друге стране принуда (све мање 
површине шума). Слојеве који су били близу површине 
тла брзо су експлоатисали, а до слојева у дубини 
земље дошли су само после испумпавања подземних 
вода. За испумпавање воде већ од почетка XVIII века 
користили су парне шмркове које су постепено 
усавршавали. Парну машину је изумео Џемс Ват 
(James Watt, 1769. године), она се могла користити 
у свим гранама привреде. Праволинијско кретање 
клипа који је покретала снага паре, прилагодио је у 
ротационо кретање и на тај начин је оспособио парну 
машину за покретање индустријских машина.

 Ову машину, која је имала много јачи ефекат, ускоро 
су почели користити у текстилној индустрији (1787. 
године). Ово је дало још већи подстрек за усавршавање 
машине. Отворио се пут ка ширем индустријском ко-
ришћењу: парне бушилице, тестере, стругалице. Пар-
ну машину на точкове је само требало ставити на пругу 
коју су користили у рудницима да би створили револу-
ционарни преокрет на пољу алата за вучу: парну ло-
комотиву.
 Парна машина је омогућила да у фабрикама буде 
много више машина и да ради више радника. У све 
већем броју су се отварале фабрике у којима су ра-
диле машине.

ПРЕОКРЕТ У САОБРАЋАЈУ Про ширењем инду с-
тријске производње у западној Европи дошао је на ред 
и развој у саобраћају. Било је јасно да је основни услов 
развоја тржишта повећање продуктивности превоза
(набавка сировина, превоз робе и укључивање нових 
територија). Дошло је до значајне изградње канала, а 
развијањем поштанских система развијао се и копнени 
превоз путника (линија поштанских кола). Међутим, 
на копну ни надаље нису били у стању брзо превозити 
велику масу. Иако се први пароброд појавио – Фалтон 
(Fulton)–1807. године, железница је донела стварни 
преокрет у саобраћају. После више експеримената 
Стивнзон (Stephenson) је успео ставити у саобраћај 
прву же лезничку пругу 1825. године. 
 У Енглеској – а ускоро и на континенту – узела је ве-
лики замах изградња железнице. Предузимачи су уло-
жили значајан капитал у овај посао. Поред тога што је 
железница укључила нове и нове територије у крво-
ток привреде, због огромних инвестирања постала је 
водећа грана привреде. Подстакла је развој и других 
грана привреде. Железница је највише унапредила теш-
ку индустрију, у првом реду рударство, црну металур-
гију и производњу машина. Преко ових даље је проши-
ривала тржиште.
 Индустријском револуцијом називамо оне епо-
халне индустријске и техничке новине, односно не-
прекидан развој и полет привреде, који се јављају 
у Енглеској око 1780. године. Развој привреде тра је 
и данас. Међутим, историографија инду стријску рево-
луцију сматра окончаном (Енглеска око 1850. годи-
не) од периода када су машине почеле производити 
машине. (Нпр. за производњу локомотиве кориштени 
су стругови и бушилице.) Индустријска револуција, по-
лазећи из Енглеске, у другој половини столећа се ши-
рила од Запада према Истоку и потпуно је променила 
Европу.

ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ У Енглеској је услед развоја 
пољопривреде број становништва у великој мери 
порастао. Процес је убрзан за време индустријске 
револуције. Овај процес називамо демографским 
бумом, а десио се као последица побољшања жи-
вотних околности (исхрана, стан), побољшањем 

8. Индустријска револуција и њене последице
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хигијенских услова, односно развојем медицине
(вакцине). Демографски бум је са једне стране под-
стакао индустријску револуцију, са друге стране био 
је последица индустријске револуције, која се исто 
ширила од Запада према Истоку.
 Демографски бум у XIX веку – као и пређашњи – 
отпочео је тако што се проценат смртности смањио,
а завршен је када је процес повећања становништва 
успорен. Међутим, ово – за разлику од пређашњих – 
није проузроковала нека криза, него развој. Паралелно 
са побољшањем хигијенских и културних услова, ната-
литет је после прве и друге генерације опао. Наиме, 
због умањења смртности деце породице су и са мањим 
бројем рођења осигурали продужетак генерације. Зна-
чајну улогу је одиграло у овом процесу смањење броја 
радника у пољопривреди, јер због многих чињеница 
(нрп. деца су била радна снага) у селима је био већи 
број рођења него у градовима.
 Демографски бум, односно одсељавање пољо прив-
редног становништва, покренуо је огромну миграцију. 
Правац миграције је био из села у градове, односно из 
мањих у веће градове. Поред тога велика маса стано-
вништва тражила је нову домовину, посао и срећу у 
Америци. Талас исељавања, паралелно са порастом 
становништва, ширио се према Истоку у Европи.

УРБАНИЗАЦИЈА Они који се нису иселили, настанили 
су се у градовима. Током деценија на економски раз-
ви јеним територијама настали су градови са ста нов-
ништвом од стотине хиљада, до милион. 
 Велики градови омогућили су својствени начин 
живота и животних прилика. За огромну масу људи 
требало је обезбедити снабдевање, саобраћај и хигијен-
ске услове. Требало је сазидати на хиљаду станова, тре-
бало је осигурати питку воду, изградити канализацију 
и требало је одвести огромну количину смећа.
 Ово није ишло са једног дана на други. Због тога 
је на почетку маса сиротиње живела у беди, без икак-
вих хигијенских услова. Ширењем градова и појавом 
нових функција настали су квартови са специјалним 
задацима (привредне, тржишне, индустријске четвр-
ти). На основу имовинског стања и становништво 
се одвојило (сегрегација). Најбогатији су становали 
по вилама и палатама, средњи слој у зеленим четвр-
тима, док су радници живели у пренатрпаним најам-
ним зградама. 
 Развојем рударства, све већом употребом угља и 
настанком великих индустријских градова искрсао је 
нови проблем: загађење околине. Симболом загађене 
околине јавио се највећи индустријски предео у 
Енглеској (околина Бирмингама), звани „црни предео“.

КАПИТАЛИЗАЦИЈА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

„Молиоци преклињу за дозволу да би могли пред Парла-
мент изнети следеће: са изговором да земљишта помену-
тог насеља желе поправити, колонисти и друга лица који 

имају право оградити земљиште које је одређено на заједничко кориштење, лиша-
вају их оне непроцењиве привилегије које сада имају, да могу истерати на помену-
то земљиште на пашу одређени број крава, телади и оваца; јер ова привилегија 
значи за њих да за време зиме могу издржавати себе и своју породицу, јер тада 
немају новаца да би купили мало млека или сурутке, (...); даље сматрају, да ће 
најпогубнија последица ограђивања бити то што ће село сасвим опустети, а сада у 
њему живе храбри и смели малопоседници које ће немаштина и недостатак посла 
отерати у занатлијске градове, где ће поред разбоја или ковачке радионице начин 
њиховог запошљавања ускоро потрошити њихову енергију.“ (Детаљ молбе упуће-
не Парламенту због ограђивања земљишта, XVIII век)

Одреди појам ограђивања. 
У којој мери је оно доприне-

ло развоју пољопривреде и ин-
дустрије? На које штетне после-
дице упозорава молба? [ З ]

Крајем XVIII века геодети одређују 
територије за ограђивање 

Какве земље су оградили у 
поменутој епохи? Ко је дос-

пео у безнадежну сутуацију због 
тога? У каквој мери је служио 
овај процес развоју пољопривре-
де? [ З ]
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„Имавши времена, искористио сам прилику да погледам једну малу фарму. 
Кућа се налазила на средини поседа, а иза ње је било двориште газдинства које ок-
ружују свињац, колница, чардак. (...) Сваке године наизменично сеју жито, јечам, 
зоб, пасуљ; већи део угара посејан је детелином, репом, кромпиром. Четири-пет 
пута ору, обично са два коња; после орања траву одстране, бразде су свуда једнако 
дубоке и тако су равне као да су их лењиром повукли, криве би биле на срамоту 
орача. Земљишта се сваке треће године ђубре. Ливада увек остаје ливадом; две 
трећине косе, али само једанпут, а од септембра истерају марву на пашу и тамо 
живе до децембра или још и даље; једна трећина је испаша за краве, коње, марве, 
јер лети их не терају у шталу. Ни земља, ни марва, ни штала која много пута стоји 
празна, не чувају се.

Користе гвоздене плугове без точкова и од подешавања дрвене копче на хаму 
зависи дубина бразде. За загртање кромпира и репе користе другу врсту плуга. 
Најинтерсантнији је алат за сетву репе, који се гура; (...) Ваљак је неопходан, и 
обично је начињен од гвожђа, камена или дрвета. Одличне су машине сејалице 
и вршилице; ова прва, вучена са три коња, за осам сати површи велику камару 
жита коју она друга одмах ишчисти. Обично зими врше, односно само када им је 
потребна свежа слама или жито. Марва, нпр. во, зими се храни сламом и репом, 
крава сеном и репом, коњ сеном и зоби, понекад мешано са бобом 1/10. 

Слуга добија стан, угаљ и, осим недеље, дневно једну пенго-форинту; надни-
чар добије са пет пенго-гроша више. (...)“ (Берталан Семере [Szemere Bertalan]: 
Путовање по инoстранству, 1838. године)

Развој начина обрађивања земљишта
Колико је ефикаснији плодоред од тропољног систе-
ма? Каква је узајамност између два начина обраде? [ З ]

Процес ограђивања земљишта и промена у расподели 
власништва земљишта у Енглеској

У ком временском периоду се одигравало ограђи-
вање земљишта? Анализирај процес овог догађаја. 

Каква је веза између ограђивања и расподеле земљишта?
[ У ]

Сејалица из Енглеске са почетка 
XVIII века

Који процеси су помогли 
у вођење машина у енглеској 

пољопривреди? [ З ]

Опиши и систематизуј ка-
рактеристике енлеске по-

љо привреде. Која оруђа (алати) 
и начини указују на развој? [ З ]

ЗАМАХ ИНДУСТРИЈСКОГ 
РАЗВОЈА

Мала предионица за предење у Ен-
глеској у XVIII веку. Сељачке по-
ро дице су предењем допуњавале 
сво је приходе. Сировину је давао 
предузетник

Прикажи на основу слике 
процес рада. Ко би могао 

бити човек који стоји у вратима? 
Како је индустријска револуција 
утицала на предење? [ У ]

3

4

5

6

7



 Епоха просвећености и револуција (1714–1849) / 57

Текстилна фабрика и Аркврајтова (Arkwright) машинa за предење

Прикажи развој машина текстилне индустрије (проналазачи, суштина техничке новине, организација фабрике итд).
[ З ]

Развој текстилне индустрије у Енглеској

На који начин се мењао број радника у 
текстилној индустрији? Шта можеш за-

кључити на основу ступаца који показују број 
занатлијских индустријских радника? Какав 
може бити закључак када је у питању однос 
броја вретена према броју радника? [ З ]

ПРИМЕНА ПАРНЕ 
EНЕРГИЈЕ И ЊЕНЕ 

ПОСЛЕДИЦЕ 

„До сада се нико није сетио да у ковачницама направи 
полуге гвожђа, користећи камени угаљ. Отприлике пре 
26 година (1735. године) мој муж Аврам Дарби (Abraham 

Darby) дошао је до идеје да је, можда, могуће каменим 
угљем направити гвожђе. Тада је послао у ковачницу једнан узорак каменог угља 
(кокса), али да не би имали предрасуде према овој ставри, није им открио његово 
порекло и квалитет. И након што је добио информације да су они добро успели, за 
ковачке радионице је поставио високе пећи у којима су ложили каменим угљем. 
Власник једне железаре господин Едвард Кинт (Edward Kingt) је мог мужа нагова-
рао да патентира свој изум да би могао годинама уживати предности овог срећног 
открића. Он је, међутим, рекао да не жели лишити заједницу таквог достигнућа, 
какав ће, у то је уверен, овај бити. То се и обистинило, јер је од тада подигнуто 
много таквих високих пећи у околини и на многим другим местима.“ (Писмо су-
пруге Дарбија млађег, 1775. године)

Шта је суштина и који је значај овог проналаска? Како је трансформисао овај 
проналазак географску распрострањеност металне индустрије? Објасни појам 

патента. Објасни на који начин је помогао систем патента развој технике. [ З ]

„Отприлике на шест миља од Њу Кастла има једна манифактура која прерађује 
гвожђе, кажу да је највећа у Европи. Више стотина радника ради тамо (...)

Огромна је количина овде прерађеног гвожђа. Три брода годишње три пута 
преплови пут преко Балтичког мора и сваки пут сваки брод доноси по 70 тона 
гвожђа, што је укупно 2100 тона годишње. Осим тога још 500 тона гвожђа доносе 
другим бродовима. Поред шведског гвожђа много америчког гвожђа употребља-
вају овде, које је исто тако доброг квалитета (...)“ (Артур Јунг [Arthur Young], 1769. 
године)

Одакле довозе сировину у 
овај индустријски град? За-

што се исплати увоз сировине? 
Који су узроци оснивања индус-
трије у Њу Кастлу? [ З ]
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Прва парна машина Џемса Вата 
(1769)

Провери у чему је била 
њена новина у односу на 

пређашње парне машине. [ З ]
12
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Енглески рудник угља у другој поло-
вини XVIII века

Зашто је било потребно 
експлоатисање угља у 

Енглеској? Зашто је рударство 
угља довело до развоја парних 
машина? На који начин је утица-
ла појава парне машине на ру-
дарство? Покажи парне машине 
на слици. За шта су их користи-
ли? [ З ]

ПРЕОКРЕТ У 
САОБРАЋАЈУ

„У назначено време колона је кренула. На челу воза (...) 
била је локомотива. Њу је возио Стивнзон који ју је напра-
вио; после локомотиве следило је шест вагона са угљем и 

брашном, после један вагон у којем су седели директори железнице и власници са 
особљем. Њих је следило двадесет вагона за превоз угља које су преуредили за 
путнике, они су били претрпани путницима и, на крају шест вагона напаковани 
угљем. Пред локомотивом је јахао један коњаник са заставом на којој је био сле-
дећи натпис: Особни експеримент за корист заједнице.

Са обе стране пута стајала је огромна маса. Многи су трчали за возом; други 
су га пратили на коњу са обе стране пута. Пут према Дарлингтону је био јако 
стрм и Стивнзон је одлучио да ће на овом месту испробати брзину локомотиве; 
дао је знак и пошто је пут био слободан, брзину је повећао на 15 миља на сат (24 
км на сат). Када је воз стигао у Дарлингтон, испоставило се да је у вагонима било 
450 путника, а тежина воза је износила 90 тона.“ (Извештај савременика, 1825. 
године)

Како су савременици примили железницу? Зашто је била од тако великог зна-
чаја појава железнице? [ З ]

Енглеска карикатура: „Утицај 
железнице на неразумна бића

“
Прикажи на који начин 
исме јава карикатура желез-

ницу и путнике. [ З ]

Железница из средине XIX века

На којим подручјима је же-
лезница изазвала велике 

промене? Образложи свој одго-
вор.[ З ]
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„Лист (Friedrich List, 1789–1846, немачки економиста) је штампао једну доб-
ру књижицу о железницама на француском језику. Треба основати деоничарско 
друштво, треба градити железнице од Париза према Ле Авру (Le Havre) и Страз-
буру (Strasbourg); тако за 12 сати можемо стићи до Стразбура и, продуживши пут 
за 18 сати, човек може бити у Франкфурту. Ако бих ја ујутру отпутовао, увече бих 
код вас могао попити чај и сутрадан увече поново бих могао овде бити. Каква је 
то дражесна идеја! Мада Хајне каже следеће: Какав је ужас само и помислити да 
човек за 12 сати може бити у Немачкој. О железницама ја и Лист маштамо због 
изузетних политичких последица. Тиме бисмо тиранији одсекли врат, а ратови би 
постали немогући. Француска и све остале државе највеће армије би у року од 24 
часа могле преместити из једног угла царевине у други. Тиме би рат постао само 
једна муњевита шаховска игра и опште не би био изводљив.“ (Берне [Börne]: Па-
риска писма, 1831. године)

Насељеност и распрострањеност 
железнице у Европи у другој 
половини XIX века

Каква је узајамна веза из-
међу два податка? Устано-

ви регионалне разлике и образ-
ложи њихове узроке. [У] 

У чему Лист види значај 
новог саобраћајног сред-

ства? [У]

ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ
„Значи, са сигурношћу можемо рећи да се прираст 
становништва–ако га ништа не омета–сваких два-
десет и пет година удвостручава, односно, повећа-

ва се геометријској размером.
Није лако предвидети сразмеру у којој ће се умножавати плодови земље. Међу-

тим, са сигурношћу можемо рећи да повећање на једном ограниченом простору 
треба да буде потпуно друге природе него размера размножавања становништва: 
хиљаду милиона се порастом становништва исто тако лако удвостручи као хиљада 
у року од 25 година. Али храна која је потребна за издржавање већег броја људи 
не може се исто тако лако набавити. Човек је принуђен да буде привезан за једно 
место. Ако се јутру земље придодаје јутро, кад се свака обрадива земља заузме, 
годишње повећање хране ће зависити од побољшања квалитета заузете земље. А 
број становника, снабдеван храном, неисцрпно даље расте. Прираст једне генера-
ције даје основу још већем прирасту следеће генерације и тако до бескраја. 

Ако узмемо у обзир целу Земљу уместо острва, исељавање ће, наравно, бити 
искључено, и ако садашње становништво износи хиљаду милиона, човечанство 
ће се умновжавати размером 1, 2 ,4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, а намирнице размером 
1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За два века становнштво ће, у односу на намирнице, бити 
као 256 према 9, а за три века као 4097 према 13, а за 2000 година разлика би била 
неизрачунљива.

(…) Размножавање рода људскога биће одрживо на нивоу намирница само по-
моћу примене строгих закона, који ће функционисати као брана против јаче силе.“ 
(Малтус [Malthus]: О закону прираста становништва, 1798. године) 

На које разлоге се позива 
аутор када је у питању при-

раст становништва? Како види 
однос између економског раз-
воја и пораста становништва? 
Како оцењује појаву пораста ста-
новништва? Упореди дијагнозу 
Малтуса са садржином илустра-
ције. Које чињенице није узео у 
обзир аутор? [ У ]
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УРБАНИЗАЦИЈА „Улице Лондона и унутрашњост зидова су премрежени 
многобројним каналима. Чим прокопају једну улицу, могу 

се видети многе жиле од гвожђа, што удахњују живот у Лондон. Као што, погле-
давши подлактицу, видимо на њој плаве жиле. Дебели и танки, главни и споредни 
канали унакрст пресецају један другог; износе воду, гас и друге прљавштине и 
осим ових у размерним даљинама на улицама налазе се гвоздена уста и гвоздене 

бандере из којих, ако их отворе, хита напоље вода са 
којом поплаве улицу и гасе ватру. Лондонски грађа-
нин из своје куће не треба да се макне, све му долази 
у кућу. Ако се из његовог бурета потроши вода, сама 
од себе ће тећи и, напунивши буре, сама себе ће и 
затворити помоћу једне гвоздене кугле. Гас увече 
треба само да се запали и он ће горети до јутра; мле-
коноше дневно три пута обилазе куће; пекар доноси 
хлеб и печење; шегрт из крчме пиво и вино; а други 
продавци рибу, посластице, поврће и домаће на-
мештаје за домове (...)

Лондон има богату и доста јефтину пијацу. Баш-
тован из провинције цео дан проводи у раду, а увече 
напакује своја кола и ноћу дође у град и испакује, 
а пре рађања сунца већ се и враћа. А лондонски 
ленштина, уставши ујутру у 8-9 сати, нађе на пијаци 
много свежег и мирисног поврћа, (...) Зашто су тако 
чисте куће, дворишта, намештај и посуде лондон-
ског грађанина? Зато јер воду добија јефтино, лако и 
у изобиљу? Има више друштава за водовод (...)

Реч „комфор“ Енглез не само што познаје, него 
и зна шта она значи, а нама не недостаје сама реч, 
него и оно што она значи. И док ради да обезбеди 
се би комфор, помоћу проналазака га усавршава, 
пре ко потрошње одржава у животу разноврсне гране 
индустрије, дајући крила трговини и ствара заводе.
(Берталан Семере [Szemere Bertalan]: Путовање по 
иностранству 1838. године)

Карактеристике демографског бума 
и промена односа градског и сеоског 

становништва у Енглеској
Наведи етапе демограф-
ског бума. Анализирај ка-

рактеристике појединих фаза и 
њихове узроке. Одреди суштину 
промене у структури насеља. 
Који фактори су довели до ових 
промена? Које су последице тог 
процеса? Да ли постоји веза из-
међу демографског бума и про-
мене структуре насеља? [ З ]

Енглеска у доба индустријске револуције
На којим територијама можемо опазити утицаје 
индустријске револуције? Установи оне чињенице 

које су утицале на одређивање индустријских регија. 
Потражи градове у којима се број становника највише 
повећао и оне у којима најмање. Шта је узрок томе? 
Опиши развој саобраћаја. Прикажи улогу спољне трго-
вине у развоју Енглеске. [ З ]

Како су утицали услови 
живљења у велеграду на 

начин живота људи? Наведи 
тех ничке проналаске који се спо-
мињу у извору. [ З ]

21
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Који су међусобни утицаји развоја и загађења природе у XIX веку? Откриј помоћу из-
вора како је видео овај проблем један мађарски путник. [ З ]

„(...) Предамном лежи отворена околина Њу Кастла, претрпана многим фабрикама, 
око којих круже црни димни облаци, (...) све је као једна велика ковачница у којој је чађ, 
лупање, зујење, дим и ватра, шиштање паре свуда, и оџаци, међу њима један страшно 
високи, уздиже се над облаке и кажу да је триста седамдесет стопа. Увече у сумраку је 
лепа панорама (...) енгелски народ се, изгледа, удружио са подземним светом, своју славу 
и власт види у машинама које невиђеном снагом, муњевитом брзином неуморно преду, 
вију, ткају, режу, туку, врију, дижу, гурају, чисте као да би за сваку уткану вуну или за 
сваки одрезани клин једна душа била награда. А увече баш ова тајанствена снага која 
покреће мноштво изума, ватреним дахом као сунце осветљава велике сале у којима на 
хиљаде вретена, точкова, ткалачких станова играју глуве и тајанствене игре.(...)

Погледао сам многе и разне велике фабрике, међу њима неколико фабрика за памук, 
којих у околини има много, а неке су врло велике. Парна машина од сто коњских снага, 
коју држи у покрету један човечуљак, замењује снагу 880 људи и у стању је покретати 
50000 вретена. Пошто 750 особа преде толико конца колико би без машине могло руком 
200000 особа и за дванаест сати 50000 вретена, свако од њих направи 840 аршина а сви 
укупно дају 42000000 аршина, чиме би се три и по пута могла обухватити Земљина кугла. 
Имајући ово у виду, можда ће ти бити лакше схватити богатство трију острва; јер као што 
видиш, у краљевини станује само 25000000 људи, који једу и троше, али у сразмери од 
750 према 200000, у фабрикама ради и зарађује 66500000000 људских снага.“(Берталан 
Семере[Szemere Bertalan]: Путовање по иностранству, 1838. године)

Наброј индустријске гране које извор спомиње. Које нове техничке проналаске препо-
знајеш? [ У ]

Индустријски пејзаж у Енглеској

Опиши утицај индустријске револуције на околину. [ З ]

24
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Индустријска револуција је у огромној мери развијала привреду и побољшала услове људског живота. Током 
развоја се знатно променила и привреда, повећање потрошње покренуло је већу експлоатацију природе. Чиста 
вода је обезбедила хигејенске услове, међутим, стварала се огромна количина отпадне воде, све док нису изгра-
дили канализацију. Гл
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ЕПОХА КОЛОНИЗАЦИЈЕ  Шпанци, који су у XVI веку 
трагали за златом, ставили су под своју контролу Се-
верну Америку. Још у овом веку дуж реке Сент Луис 
појавили су се француски колонисти. У следећем веку 
на атлантској обали настале су енглеске (Вирџинија, 
1607. године) и холандске колоније. У француском 
и енглеском продору учествовали су колонисти, а 
не војници. Колонисти су формирали таква приватна 
(фармерска) газдинства, каква су имали на сличној 
европској клими. Индијанце-домороце су постепено 
потиснули са територија својих ловишта. Један део су 
побили у крвавим борбама, а други део је подлегао 
болестима које су уносили белци досељеници.
 Већина првих енглеских колониста је своју држа-
ву напустила због верске нетрпељивости, јер су били 
припадници радикалних протестантских заједница. 
Са собом су донели праксу и жељу за самоуправом. 
Због традиција и због упућености на себе саме, коло-
нисти су основали самосталне, од енглеске круне 
само делимично зависне заједнице, колоније (било 
је 13 колонија). Средином XVIII века свака колонија 
имала је самосталну законодавну скупштину, која 
се базирала на систему заступништва (имовински 
цензус, а касније је сваки држављанин имао право гла-
са). Скупштина је имала и право одобрења пореза, а 
извршну власт су обављали бирани функционери.

У северним колонијама се раширила фармерска 
привреда. Међутим, у лукама (нпр. Њујорк, Бостон) је 
и индустрија процветала (нпр. бродоградња, текстил-
на индустрија). На северу је поморска трговина (рум и 
робови) постала све значајнија. У јужним колонија-
ма, поред фарми, основали су плантаже, на којима су 
црнци робови производили памук, шећерну трску и ду-
ван. Плодове југа највише су извозили у Европу.
 Британци се нису мешали у унутрашње посло-
ве колонија („спасоносна занемареност“), јер су зна-
чиле одбрану против Француза који су живели дуж 
реке Сент Луис. Пошто је после Седмогодишњег 
рата (1756–1763) и Канада постала енглеска колонија, 
престала је потреба за одбраном. Лондон је, међутим, 
због финансијских потешкоћа, које су проузрокова-
ли ратови, баш тада одлучио да ће водити строжу ко-
лонијску политику: преузимали су администрацију 
колонија и британски Парламент је увео порезе и ца-
рине. Трка између британских и америчких тргова-
ца за тржиште све се више заоштравала, па су тако 
искључили америчке трговце са тржишта Британске 
царевине. 

ИЗВОЈЕВАЊЕ САМОСТАЛНОСТИ Наредбе британ-
ске Владе још више су заоштравале ситуацију. Доне-
ли су више сувишних и неостваривих уредаба (нпр. 
забрана заузимања земљишта колонистима на западу, 
увођење нових царина, закон о маркама). Ово је коло-
није (нпр. Север и Југ), које су имале различите инте-
ресе, ипак, упућивало на јединство. Становништво 
је одбило уплату пореза, царина и такси и бојко-

товало је куповину енглеске робе. Сабор заступни-
ка колонија је изрекао принцип „без заступништва 
нема пореза“. Према томе, док не могу послати за-
ступнике у лондонски Парламент, дотле неће уплати-
ти ни порезе које је одредио Парламент.

Британски Парламент није попустио, а ни ко-
лоније. На више места су отерали енглеске царинаре. 
Енглески војници су у Бостону пуцали у масу која је 
протестовала (1770. године). Када су Британци пре-
дали монопол Источно-индијском друштву за тргови-
ну чајем, мала група радикалних присталица самос-
талности у Бостону прерушена у Индијанце, просула 
је у море товар чаја једног брода (Бостонска чајан-
ка, 1773. године). Британци су одговорили одмаздом: 
узели су под блокаду луку Бостона и ограничили са-
мосталност колоније (Massachusets).
 На вест о одмазди представници колонија су одр-
жали конгрес у Филаделфији (1774. године). Кораке 
Енглеза су означили као противзаконите, де кларисали 
су право колонија на самосталну за ко нодавност и 
једни са другима склопили савез. Бри танци нису 
хтели увести олакшице, зато су у руководству коло-
нија потиснути умерени који су хтели споразум са 
Британцима. Следеће године отпочели су оружани 
сукоби. На поновној конференцији колонија прихва-
тили су Декларацију о независности (1776. године) 
коју је саставио Џеферсон [Jefferson]. Осим изјаве 
о самосталности, на основу идеја просвећености, 
залагали су се за право слободе човека и за Владу 
ко ја се базирала на заступништву.
 На почетку рата се осећала надмоћ енглеске ре-
гуларне армије и флоте. Колонијалне војне снаге,
пред вођене Џорџом Вашингтоном (George Washing-
ton), нападале су из заседе у раштрканој формацији 
– тактици коју су раније разрадили против Ин ди ја-
наца. Британске снаге су полако уништене, а Аме-
риканци – делимично уз помоћ Француза, који су били 
противници Енглеза – организовали су самосталну 
војску и однели победу над британском армијом 
(Јорктовн [Yorktown], 1781. године). Самосталност 
13 британских колонија у Америци је декларисао 
пот писани мир у Версају 1783. године.

УСТАВ И ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ СЈЕДИЊЕНИХ 
ДРЖАВА Ствараоци основног закона, односно Уста-
ва (1787. године) нове државе, која се првобитно фор-
мирала као савез некадашњих колонија, следили су 
принцип уставности (систем заступништва, раз-
два јање разних грана власти итд). Главни проблем 
је представљао однос земаља чланица и централне 
власти. Уз бурне препирке одлучено је да се изгради 
савезна држава која располаже јаком централном 
влашћу. Пред седник савеза је добио широка ов лаш-
ћења, увели су заједнички новац (долар), а заједничка 
је остала одбрана и спољна политика. У дводомној 
законодавној скупштини (Конгрес) су сразмерно 
осигурали представништво већих и мањих држава. 

9. Америка и колонизација
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У Представнички дом државе чланице могле су 
послати своје представнике сразмерно, на основу 
броја становника, а у Сенат је свака држава могла 
де легирати по два представника. Прве допуне су 
јасније регулисале права слободе (слобода религије, 
говора и штампе). Устав је регулисао, први пут на 
свету, потпуно раздвајање цркве и државе. 

РАЂАЊЕ НОВЕ ВЕЛЕСИЛЕ Сједињене Државе су 
биле у јако повољном положају: њихово територи-
јал но проширење није ништа озбиљно спречавало. 
Откупивши територије од европских сила, које су биле 
заузете међусобним сукобима, Сједињене Државе 
су своје границе до средине XIX века прошириле 
до Тихог океана. Огромне пољопривредне тери-
торије и огромне количине сировина су стајале на 
располагању. Већи део домородаца (Индијанци) су ис-
требили, док су пристиглу радну снагу (која је због 
демографског бума напустила Европу) без ограничења 
прихватили.

Предузимачи са крупним капиталом су из Ев-
ропе преузели све иновације, тако се индустријска 
револуција одвијала истовремено као у Енглеској. 
Ојачана америчка држава прво се отворила према 
Латинској Америци. Пошто је ово подручје постало 
самостално, Сједињење Државе, да би предухитриле 
нове колонизацијске тежње, прогласиле су га својом 
интересном сфером [доктрина Монро – Америка је за 
Американце]. Док су се, ради уплива над Латинском 
Америком, изјашњавали за слободу, дотле су Енглези 
– који су већ забранили трговину робљем – због тога 
нападали америчке бродове.

ЛАТИНСКА АМЕРИКА У XVIII веку се развијала и 
Латинска Америка (колонизована од Шпанаца и 
Португалаца), али спорије од америчких британских 
колонија. На челу колонијалног друштва били су кре-
олци, белци рођени у Америци, који су управљали 
плантажама. Већину становништва чинили су мести-
ци (мешавина Индијанаца и белаца) и Индијанци који 
су радили на плантажама креолаца и на својим малим 
газдинствима. Велики број црнаца је радио на троп-
ским плантажама и у рудницима. 

Почетком XIX века веза латиноамеричких ко-
лонија и матичних држава је олабавила. Све веће 
енглеске инвестиције су измениле економске везе под-

ручја, док су походи Наполеона и револуције ослаби-
ли матичне државе. Креолци су искористивши, у прве 
две деценије XIX века извојевали независност, ру-
ководећи се идејама просвећености. Борбу за независ-
ност подржавале су Енглеска и Сједињене Државе.
 У државама независне Латинске Америке није се 
ништа променило (власнички односи, робовластништво 
и економија која се заснивала на сировинама и на изво-
зу плодова са плантажа): креолци су водили државу 
одвојивши се од местака и Индијанаца. Није покре-
нут економски полет, а и маса европских придошлица 
се већином населила у Северној Америци. Тиме је ово 
подручје отпало од значајних извора за развој.

НОВА ЕПОХА КОЛОНИЗАЦИЈЕ Европско надирање се 
због неповољних природних услова у унутрашњим де-
ловима Африке (пустиње, водопади, прашуме) наста-
вило на периферним територијама које су биле много 
значајније за привреду, а имале су и повољнију климу. 
Французи су постепено заузели Алжир, док су Бри-
танци заузели холандску колонију Јужну Африку.
 После Наполеонових ратова Енглези су коначно 
протерали Французе из Индије. У начинима британ-
ске колонизације је, међутим, дошло је до значајног 
преокрета. Због индустријске револуције британска 
роба је постала јефтинија, па и конкурентнија. Ранији 
облик колонизације (трговина, порези, набавка сиро-
вина) је тако заменио тотални економски упад. У 
Ин дији је нпр. енглеска текстилна индустрија упро-
пастила месне занатлије. Ову колонију су претворили 
да снабдева Енглеску сировинама и да буде тржиште
које сву енглеску робу прихвата.

Кина, која је била привредно и културно развијена, 
потпуно се изоловала од Европљана. Само је преко 
неколико лука обављала повољну трговину са Евро-
пљанима, који су за кинеску робу (порцулан, свила, 
чај) и надаље плаћали златом. Ова кинеска политика 
је, међутим, спречила и преузимање значајних европ-
ских достигнућа (оружје, бродска техника итд).
 Енглези су кријумчарењем опијума покушали ки-
неску трговину начинити рентабилнијом. Када су ки-
неске власти устале против дроге, због повреде инте-
реса британских трговаца, Енглеска је објавила рат 
царству. У Првом рату опијума (1840–1842) модерна 
британска ратна флота је однела победу. Приморали 
су Кину да преда Хонг Конг и отвори пет лука.

ЕПОХА КОЛОНИЗАЦИЈЕ „ ... Удружили смо се у политичка тела 
ради бољег руковођења и ради нашег 

опс тан ка... и последица удруживања биће доношење праведних 
закона који ће бити за свакога обавезни. Желимо донети такве наредбе 
и такве уредбе (...) за које сматрамо да су најбоље за добробит колонија 
(...)“ (Уговор Мајфловер[Mayfl ower], 1620. године Мајфловер се звао 
брод пуританаца који су пристигли из Енглеске у Америку.)

Сакупи све што смо учили о пуританцима. У којој мери је вера при-
дошлица утицала на њихово исељење на америчке колоније? Шта 

подразумевају под појмом колонија? При сусрету двеју култура коју стра-
ну истиче слика? [ З ]

Колонисти Мајфловера и Индијанци 1

Архива
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БРИТАНСКЕ КОЛОНИЗАЦИЈСКЕ МЕРЕ ПОСЛЕ
СЕДМОГОДИШЊЕГ РАТА:

1763: енглеским поданицима забрањено је запо-
седање земљишта и да се настане западно 
од планине Апалач (Appalache).

1764: забрањено је колонијама штампати па-
пирни новац.

1764: уводе царину на шећер, на мелас (сиро-
вина рума), на вино, на кафу, на свилу и 
на платно.

1765: Закон о уконачењу - становништво коло-
нија је дужно дати конак и опскрбу бри-
танским војницима.

1765: Закон о таксеним маркама – било који 
правни или привредни докуменат (уго-
во  ре, дозволе) и новине, годишњаке и  
лутрије треба обележити таксеним ма р-
кама.

1767: уводе царину на више роба за које се ра-
није није плаћала царина.

1773: Британско источноиндијско друштво мо-
же бесцарински, без трговаца посредника 
продавати чај на америчким колонијама.

Анализирај економски и друштвени положај северних и јуж-
них колонија. Какав је био однос Севера и Југа са матичном 

земљом? Какав утицај је имало усељавање на друштво коло-
нија? [ З ]

На које области живота су се односиле ове од-
редбе? Објасни шта је могао бити узрок ових од-

редаба. На које слојеве становништва су се односиле 
поједине одредбе, какве су штете наносиле? [ З ]

ИЗВОЈЕВАЊЕ 
САМОСТАЛНОСТИ

„(...) Како чујем, појединци на основу некадашњег раз-
вијеног односа Америке према Великој Британији тврде 
да је ова веза залог наше срећне будућности и да ће овај 

благодатни утицај заувек опстати. Од овога лицемернију аргументацију не може-
мо ни замислити. Истим правом могли бисмо тврдити да једно дете које се лепо 
развија на млеку, никад неће имати потребу за месом, или да првих двадесет годи-
на живота дају путоказ за следећих двадесет година. Међутим, још и ова тврдња је 
само полуистинита, на коју ја изричито наглашавам да би се Америка исто тако 
или вероватно још несметаније развијала да није имала никакве везе ни са једном 
европском силом. (...)

Ви, који говорите о сагласности и о помирењу, да ли ви можете вратити некада-
шњу невиност проститутки? Исто тако не можете измирити Британију и Америку. 
Сада се поцепала и последња веза, народ Енглеске се оптужбама диже против 
нас.“ (Пен [Paine]: из брошуре Трезвени ум, 1776. године)

Бостонска чајанка (1773. године). 
Пре  рушени у Индијанце, радикалне 
при сталице самосталности бацају у 
море чај. Једино Британско источно-
индијско друштво није плаћало порез 
на чај 

Зашто су Енглези увели ца-
рине? Чије интересе је вре-

ђао овај корак? Шта је био циљ 
бостонске акције? [ З ]

Коме се обраћа ова брошу-
ра? Састави њен кратак 

садржај. Сакупи аргументе ауто-
ра и стави их у логички ред. Са 
киме води дискусију аутор? Ре-
конструиши гледиште његових 
саговорника. [ З ]

2

3

4

5

Америчке колоније 
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Присталице независности катраном премазују и перјем посипају 
присталице Енглеза

Држимо да су ове истине аксиоми, да су сви људи 
створени једнаки, да им је Творац подарио одређена нео-
туђива права, а међу њима посебно право на живот, сло-
боду и трагање за срећом. Како би осигурали та права, 
људи међу собом формирају државу, која изводи своју 
правичну снагу једино из пристанка оних (над) којима 
влада. Кад год неки облик власти постане деструктиван, 
право је народа да је промени и укине, и успостави нову 
владу (државу), постави јој темеље на таквим принци-
пима и тако је организује, како се њему чини најбољим, 
ради остварења сигурности и среће. (Детаљ о деклара-
цији о независности, 1776 године)

Сакупи права на слободу наведена у Декларацији. 
Која идејна струја је утицала највише приликом саста-

вљања декларације? Која идеја о држави се препознаје у 
пракси? Шта су узроци да се на црнце-робове нису односи-
ла ова неотуђива права „сваког човека“? [ З ]

Ко је био против покрета за независност? Какав ути-
цај су имали слични инциденти? Упореди „окретање у 

перју“ са сличним методама других покрета овог века, које 
су употребљавали против оних који су другачије мислили. 
[ З ]

УСТАВ И ДРЖАВНО 
УРЕЂЕЊЕ СЈЕДИЊЕНИХ 

ДРЖАВА 

„2. §. (…) Број чланова 
Представничког дома и 
износ непосредних пореза 
распоређују се на поједи-
не државе које могу да 

буду укључене у овај савез, сразмерно насељености сваке 
од њих, која се одређује када се укупном броју слободних 
лица, укључујући она која су се обавезала на службу за 
одређени број година, а искључујући неопорезоване Ин-
дијанце, додају три петине осталих лица. Стварно 
пребројавање врши се у року од три године после првог 
заседања Конгреса Сједињених Држава и сваких сле-
дећих десет година, на начин који се прописује законом. 
Број чланова Представничког дома не може де буде већи 
од једног на сваких тридесет хиљада, али свака држава 
мора да има најмање једног члана Представничког дома; 
(…) 

7. §. (…) Сваки законски предлог који прође кроз 
Представнички дом и Сенат, пре него што постане закон, 
подноси се председнику Сједињених Држава; ако се с 
њима сагласи, он га потписује, а ако се не сагласи, враћа 
га својим примедбама оном дому у коме је био сачињен, 
који у целости уноси примедбе у свој записник и поново 
га претреса. Ако се после таквог поновног претресања 
две трећине тог дома сагласе да прихвате предлог зако-
на, он се, заједно са свим примедбама, шаље другом дому 
који га на исти начин поново претреса, па ако га прихвате 
две трећине тог дома, он постаје закон” (Из Устава Сје-
дињених Америчких Држабва, 1787. године)

Какав државни облик нам показује табела? Откриј на који начин се остварују идеје о просвећеној држави у Сједиње-
ним Државама. На који начин су решили проблеме који су произилазили из савезничког система? Анализирај 

својствености бирачког система. [ З ]

Државни систем Сједињених Америчких Држава

7
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„Пошто се тако чини да су с једне стране Аустрија, Пруска, Сардинија, Велика 
Британија и Холандија, а са друге стране Француска у рату, обавеза и интерес 
Сједињених Држава налаже да буде добронамерна, пријатељска и непристрасна 
према зараћеним силама: (...)

Због тога саопштавам да ће се сваки грађанин Сједињених Држава морати 
суочити са казнама грађанског законика и са конфисковањем његове имовине од 
стране горе наведених сила, у случају ако је извршио неку непријатељску акцију, 
или друге помогао или храбрио, или возио такву војну робу за коју се сматра да је 
забрањена. У том случају починитељ неће уживати заштиту Сједињених Држава, 
када је у питању казна и конфисковање имовине. Даље, издао сам наредбу оним 
службеницима који имају право на то да покрену кривични поступак против свих 
оних (...) особа, који против било које зараћене стране прекрше законе.“ (Изјава 
Вашингтона, 22. априла, 1793. године)

„У ратовима еврпских сила никада нисмо учествовали, јер је то била њихова 
унутрашња ствар, која се не тиче наше политике. Политички систем европских са-
везника у великој мери се разликује од америчког. Ова разлика потиче из разлике 
појединих влада и из одбране наше државе коју смо после много жртава створили 
мудрошћу наших просвећених грађана и преко које уживамо беспримерну срећу. 
Ми, дакле, о пријатељским односима између Сједињених Држава и поменутих 
дражава изјављујемо, да сматрамо опасним за наш мир и сигурност сваки њихов 
покушај да прошире свој систем на било коју територију полулопте.“ (Конгресна 
порука председника Монроа, 1823. године)

Проширење Сједињених Држава

Погледај на мапи како се 
ширила територија Сједи-

ње них Држава. Шта је омогући-
ло проширење? Установи начи-
не проширења. Карактериши 
у ти цај територијалног прошире-
ња на привредни развој. На ос-
нову досадашњег знања прика-
жи на који начин су користили 
нове територије. Шта се десило 
са домороцима? [ З ]

Појава железнице на западним 
територијама

У којој мери је преобразила 
железница западне краје-

ве? [ З ]

На који начин су се понаша-
ле Сједињене Државе у ев-

ропским ратовима? Због којих 
разлога је заузео овакав став 
председник? Упореди понашање 
Сједињених Држава са полити-
ком европских сила за време 
рата за независност (сличности, 
разлике). [ З ]

На који начин оцењује аме-
ричко-европске односе Мон-

ро? У чему види основну раз лику 
између америчког и европског 
уређења? У којој форми је фор-
мулисала захтеве Сједи њених 
Држава ова порука? [ З ]

РАЂАЊЕ НОВЕ ВЕЛЕСИЛЕ 
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ЛАТИНСКА АМЕРИКА „Изоловали су нас, од нас 
нико никад није био заме-

ник краља, ни управитељ; архиепископ, епископ 
само ретко, дипломата никад, војник само у ни-
жем чину. Нисмо могли бити ни чиновници, ни 
бизмисмени, скоро ни трговци. Само смо могли 
бити робови, или у крајњем случају, потрошачи. 
Све је ово у супротности са нашим установама. 
(...) Нисмо ни Индијанци, ни Европљани, него 
нека средишња врста, између законитих власника 
државе и шпанских освајача. По месту рођења 
смо Американци, али наша права потичу из Евро-
пе. Амерички народ треба да ослободи самог себе 
од троструког јарма: незнања, тираније и злоупо-
требе.“ (Из говора Симона Боливара [Simon Boli-
var], 1813. године)

Које су карактеристике неправде? У чије име 
говори Боливар? Установи карактеристике њи-

хове самосвести. [ З ]

„Положај Шпанске Америке ће убудуће поста-
ти озбиљно питање за енглеску трговачку класу. 
Отвара се једно ново тржиште, или се затвара зау-
век (...) Зависно од тога, да ли ће искористити или 
пропустити дату прилику. Енглеска ће добити или 
изгубити једно такво тржиште, као што су биле 
Сједињене Државе.“ (Из чланка новина Њујорк 
Хералд Трибун [New York Herald Tribune], 1810. 
године)

Из ког аспекта разматра чланак догађаје у Ла-
тинској Америци? Изложи у светлу европских 

збивања економску важност ове територије у бри-
танској политици. [ З ]

Рат за независност у Латинској Америци
Који спољни утицаји су помагали извојевање независности? 
Анализирај економско стање Латинске Америке, њен однос 

према Сједињеним Државама и према Европи. [ З ]

НОВА ЕПОХА 
КОЛОНИЗАЦИЈЕ 

„Претпоставимо да ће се кроз сто година карактер домо-
родаца помоћу контаката са Европљанима подигнути и 
тако што ће стећи основне и политичке спознаје и 

упознаће савремену уметност и науку. Да ли је могуће да неће имати дух отпора и 
наклоности према отпору, да би се могли супроставити према неправедним и на-
силним одредбама, чији је циљ да их потисну на најнижи степен друштвене лест-
вице? Није слободно заборавити да се положај Индије у великој мери разликује од 
Ирске на чије територије енглеска флота брзо може пребацити трупе. (...)

Заједно са онима који су наклоњени британским властима, јер из те везе оче-
кују видне резултате за будућност, ја постајем жалостан када често видим да влада 
доноси законе и правила без тога да је промислила и покушала схватити осећања 
индијских поданика (...)“ (Из романа индијског писца Рам Мохан Роја [Ram Rohan 
Roy])

„О, владару, Ти који станујеш преко многих мора и, ипак, вођен покорном 
жељом да можеш делити са нама велике тековине наше цивилизације, послао си 
посланство које је понизно предало твоју поруку. Они озбиљни изрази од којих се 
састоји твоја порука доказују твоју уважену покорност, што је вредна сваке похва-
ле. Што се тиче твоје молбе, у којој молиш да би послао једног твог поданика у мој 
небески град да контролише трговину твоје земље са Кином, то је противно свим 
обичајима моје династије и нипошто се не може прихватити. Ако тако одредим да 
приме твоје поклоне о, владару, то смо само зато учинили јер смо уважили твоја 
осећања која су те покренула да пошаљеш ове поклоне. Глас о великим победама 
наше династије стиже у све земље и сви копнени и поморски владари свих нација 
шаљу своје поклоне. Као што се и твој посланик може уверити да ми имамо сваш-
та у изобиљу. За мене немају вредност предмети чудног изгледа и лоше израде и 
нису ми потребни производи твоје државе, буди послушан и немој чинити непо-
штовање.“ (Писмо кинеског цара Чиенг Лунга енглеском краљу Георгију III, 1792. 
године)

О каквом друштвеном и 
кул турном процесу говори 

аутор? Које закључке износи на 
основу ове појаве? Прикажи од-
нос аутора према енглеској по-
литици и култури. [ З ]

Како виде Кинези европско 
- кинеске привредне и кул-

турне односе? Чиме образлажу 
Кинези одбијање? Које су чиње-
нице одиграле знатну улогу у 
томе? [ У ]

Карикатура о опијумском рату
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Колонизација између 1750. и 1850. године

Направи табелу о најважнијим државама колонизаторима и о томе где су напредовале у овом периоду. Наведи пра-
вац колонизације и узроке њихове успешности. У коликој мери су утицали на колонизацију односи европских сила? 

На који начин се изменила улога колонија у XIX веку? Шта је узрок томе? [ З ]

„(...) Ако човек размисли, географски положај провинција Отоманског цар-
ства, плодност земљишта, способност и разум становника, биће уверен да се може 
постићи онај резултат, који желимо постићи за неколико година помоћу учења 
ефикасних метода и уз помоћ Божију. Тако, дакле, са надом у Свевишњега и уз 
посредовање Пророка сматрамо да је исправно што кроз трагање за новим инсти-
туцијама желимо остварити добробит у провинцијама (...) 

Зато је потребно, дакле, да од сада уберемо порез од сваког појединца отоман-
ског друштва, сразмерно према његовом материјалном стању и способностима, а 
више од тога да се не захтева. Потребно је да закон регулише и ограничи издатке 
копнених и поморских оружаних снага. (...)

Од сада свака ствар и судски процес оптуженика треба јавно да се води, по на-
шем божијем закону, након истраге судског процеса и правилне осуде. Нико се не 
може погубити ни у тајности, ни јавно, ни отровом или било каквом смрћу.(...)

Свако ко поседује било какву имовину, нека поседује слободно, без тога да га 
неко спречава. 

Ове царске повластице се односе на сваког поданика, било којој вери или секти 
да припада, без изузетка нека уживају ове повластице. 

Након ових (...) великани царевине, или било која друга особа која увреди ове 
установе, нека прими тачно прописану казну за свој грех, без обзира на свој чин, 
положај и имовинско стање. Ради тога треба саставити кривични законик.

Пошто је данас сваки чиновник царевине на задовољавајући начин збринут (...) 
доносимо строги закон против мита (рушвет), који осуђује божански закон и што 
је главни узрок пропадању царевине.“ (Наредба о реформама турског султана 
Абдула Меџида, 1839. године)

Наброј на којим подручјима 
је хтео увести реформе сул-

тан. Коме су годиле, а коме ште-
тиле планиране реформе? Који 
европски државни систем препо-
знајеш у извору? У којим делови-
ма плана можемо открити утицај 
идеје просвећености? [ З ]

19
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У првој половини XIX века се у политици великих сила појавило тзв. Источно питање. Османско царство 
је ослабило и на периферији царства су се појачали захтеви за отцепљење. У великој мери се увећала опасност 
Османског царства од стране великих сила. Схвативши ово, султанска управа је одлучила да спроведе реформе. 
Вреди испитати какву шансу су могле имати реформе у тиранијској држави.
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ПРЕОБРАЖАЈ ДРУШТВА Под утицајем индустриј-
ске револуције друштво се преобразило. Положај 
у друштву је одређивала имовина, место рођења и 
при вилегије, а нарочито капитал. Друштвени слоје-
ви велепоседника и финансијске аристократије су се, 
малтене, спојили. Како се развијала индустрија и ин-
фраструктура, тако је јачао средњи сталеж (мањи 
предузетници, интелектуалци) и растао њихов поли-
тички и друштвени утицај. Међутим, највећа промена 
се огледала у томе, што су у најразвијенијим земља-
ма индустријски радници постали најбројнијом 
друштвеном групацијом.
 Невиђени привредни развој је пружиo могућ-
ност за постепеним побољшањем животних услова
(исхрана, стамбени услови, школовање, здравство, са-
обраћај). Међутим, шири слојеви становништва нису 
могли одмах уживати благодети индустријске револу-
ције. Мотор економског просперитета била је слобод-
на конкуренција, што је сваког предузетника подсти-
цало да све учини за подизање продуктивности. Они 
који нису могли да држе корак са конкуренцијом, убр-
зо су пропали. Предузетници, да би смањили своје 
трошкове, уводили су механизацију, дневно 14 сати 
рада су захтевали од својих радника, радили су и 
жене и деца за ниске плате. 
 Због брзих промена већина друштва се за једну-
две генерације морала прилогођавати новим жи-
вотним условима, а то су људи тешко доживљавали. 
Из познате сеоске средине, која је пружала заштиту, 
маса људи се преселила у градове. Међутим, у градо-
вима још није био изграђен систем који би могао да 
помаже сиромасима. Тако су услови живота градске 
сиротиње кроз више генерација били ужасни.

РЕШАВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ У ЕНГЛЕСКОЈ Радници, 
који су били у безнадежној ситуацији, у први мах 
су се окренули против машина, јер су осећали да им 
оне одузимају посао. (Краткорочно је то, заиста тако 
било.) Акције рушења машина су Владе свуда од-
лучно потиснуле. За кратко време радници су увиде-
ли да није у машинама проблем. 
 Касније су – по угледу на средњовековне инсти-
туције – покушали по занимањима помагати онима, 
којима је помоћ била потребна (нпр, припомоћ инва-
лидима и болеснима). Закони су у почетку забрањи-
вали основање таквих организација. Међутим, у Пар-
ламентарним борбама обе велике странке (торијевци 
и виговци) хтеле су задобити раднике, па је законом 
регулисано (1824. године) да се могу основати орга-
низације по струкама (отуда синдикати).
 Радници су дуго водили само привредну борбу 
против послодаваца: обустављали су рад (односно 
ступали су у штрајк) у циљу повећања плата и за по-
бољшање услова за рад (краће радно време, плаћено 
одсуство, већа заштита на радним местима). Током 
борбе у Парламенту се појавио и захтев за бирачко 
право. У уставној Енглеској руководиоци радника ре-

шавање проблема су видели у Парламентарном за-
ступништву. На више великих демонстрација фор-
мулисали су своје захтеве, које су срочили у петиције 
(charta - чарта). Отуда назив овог покрета: чартизам.
 За широке масе радника, међутим, није изборено 
бирачко право. Ради придобијања органозоване сна-
ге радника и ради избегавања конфликата, Пар-
ламентарне партије су осећале потребу за увођење 
заштитиних мера за раднике. Ове мере је најплоднија 
привреда света била у стању да спроведе тако, што 
је сачувала своју продуктивност и конкурентност. Са 
тзв. законима о фабрикама (између 1819. и 1847. го-
дине) постепено су побољшали положај радника: 
ограничавли су рад жена и деце, увели су десеточа-
совно радно време. 

СОЦИЈАЛИСТИ УТОПИСТИ Животни услови радника, 
беда, алкохолизам, код сваког добронамерног човека 
су изазивали саосећање. Солидарност са радницима, 
акције појединаца, разних организација и цркве пома-
гали су, али основни проблем није био решен. 

Многи мислиоци, нпр. Сен-Симон (Saint Simon), 
Фурје (Fourier), Овен (Owen), су хтели помоћи рад-
ницима израдом нацрта једног идеалног друштва. 
Препознали су контрадикторности индустријског 
друштва (нпр. богатство и беда) и њихове непосредне 
узроке (тржиште, конкуренција). Због тога су у свом 
замишљеном свету желели створити материјалну 
јед накост и искључење конкуренције. Решење су 
замишљали стварањем затворених заједница (Фа-
ланстер Фурјеа, Овенова фабрика у Новом Ланарку 
(New Lanark). У овим заједницама људи треба да се 
промене путем васпитања и примера, треба да избри-
шу себичност, жељу за поседовањем и стремљење ка 
личном успеху.
 Ове идеје су биле у пракси неизводљиве, јер раз-
вој привреде се заснивао на конкуренцији, а основне 
људске особине се врло тешко мењају. Зато су ства-
раоци ових идеја били утописти, али и социјалисти. 
Социјализам (заједништво) је име оних идеја са по-
четка XIX века које су друштвене проблеме желеле 
решити путем ограничавања приватне имовине и 
повећањем улоге заједнице (државе).

МАРКСИЗАМ Узори утопистичких социјалиста нису 
укинули беду, па су се брзо јавили покрети за насил-
ни преображај друштва. Од ових је најизрађенија била 
комунустичка или марксистичка идеја Карла Марк-
са (Karl Marx) и Фридриха Енгелса (Friedrich Engels). 
Маркс је у лондонској емиграцији, уз помоћ Енгелса, ре-
организацијом једне пређашње радничке организације 
створио Савез комуниста (1847. године). Нова органи-
зација је 1848. године издала Комунистички манифест
са идејама и циљеима ове нове организације. 

Маркс и Енгелс су стремили ка друштву без из-
рабљивања. На основу процеса њихове епохе они 
су покушали проценити токове и законитости ис-

1O. Покушаји и идеје за разрешење друштвених супротности
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торијског развоја и тиме предвидети какво ће бити 
друштво будућности. Маркс, анализирајући епоху 
у којој је и сам живео, установио је да се друштво 
састоји од две неизмириве супротне класе: влас нич -
ке буржоазије и пролетаријата, који нема ништа.
 Историју је схватио – према учењима немачког 
филозофа Хегела (Hegel) – као сукоб супротних сна-
га, само за разлику од његовог учитеља не као сукоб 
идеја, него сукоб супротних класа (класни сукоб). Иза 
сваког историјског догађаја је претпостављао клас-
ну борбу. По његовој теорији развој човечанства 
унапређују класни сукоби. На почетку историје није 
било личне имовине ни класа, само првобитне зајед-
нице, празаједништва. Значајан корак развоја чинила 
је појава личне својине, а касније сукоб разних кла-
са историјких епоха (нпр. робовласници – робови, ве-
лепоседници – кметови). Из њиховог сукоба настала 
су све развијенија друштва и, коначно, стигло се до 
Марксовог времена, до капитализма, у ком све веће 
масе стварају имовину малобројних појединаца. Зато 
је класни сукоб између пролетаријата и буржоазије 
све оштрији. 
 Маркс је победу пролетаријата замишљао при-
меном силе, револуцијом пролетера, која ће букну-
ти у најразвијенијим државама и с временом побе-

дити на целом свету. По његовој замисли победнички 
пролетаријат ће увести диктатуру све дотле док, 
укинувши приватну својину, не уништи све остале 
класе. Пошто у новом друштвеном поретку, у кому-
низму нема приватне својине, тако ће престати и 
из рабљивање. Људи ће у раду учествовати према 
својим способностима и само ће према стварним њи-
ховим потребама желети да добију свој удео од пло-
дова рада. 

ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТНИХ УСЛОВА Развојем при-
вреде створене су прилике за побољшање животних 
услова радника. У другој половини XIX века у најраз-
вијенијим државама (нпр. Енглеска) тековине индус-
тријске револуције почеле су се ширити и у кругу 
радника: у градовима, да би избегли епидемије, уве-
ли су канализацију, водовод, побољшали су се услови 
становања, појефтинили су потрошачки артикли (нпр. 
одећа), проширила се и школованост, те су већ и рад-
ници читали новине. Као резултат мукотрпних борби 
радничких организација смањено је радно време, а 
плате су порасле. Кључно питање будућности било 
је како ће се марксизам, који је од средине XIX века 
играо значајну улогу у стварању радничких организа-
ција, моћи прилагођавати овим променама.

ПРЕОБРАЖАЈ ДРУШТВА

Преображај друштва у западној Европи

Прикажи које су основне промене у структу-
ри друштва ове епохе. Које појаве су усло-

виле преображај? [ У ]

Запослена деца
Из којих побуда су предузетници користили дечју радну снагу? 
Које чињенице су омогућиле постепену забрану дечјег рада у 

Енглеској? [ У ]

РЕШАВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ У ЕНГЛЕСКОЈ

1
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„Незадовољство (...) је почело у Натингену (Nottingham) (...) у фебруару (...) 
по чели су прикупљање новчане припомоћи за затворенике и ширили анонимна 
писма у којима су претили уништавањем машина. У истом месецу, и у следећем, 
по кушали су запалити две фабрике. (...)

Дух незадовољства и побуне проширио се на многа места, (...) напали су фаб-
рику господина Бретона, мада је војска (која се појавила на лицу места) потиснула 
устанике и петоро их убила, (...) они су поново нападали и још пре доласка 
војске изгорела је кућа господина Бретона;“ (Извешај одбора Куће лор дова 1812. 
године)

„(...) Ја тврдим да има таквих држава у којима је положај радничке класе такав 
да им се слободно може дати право за бирање чланова Парламента. Ако би радни-
ци Енглеске живели у таквим условима у којима бих од срца желео да их видим, 
када би запосленост била увек потпуна, плате увек високе, храна јефтина, ако би 
велика породица била благослов, а не терет, онда мислим да би отпале све главне 
примедбе против општег бирачког права. У Сједињењим Државама постоји опште 
бирачко право без тога да би изазвало велике и страшне последице; (...)

Међутим, господине, сваки аргуменат који би ме придобио против увођења оп-
штег бирачког права уједно ме подстрекава да подржавам овај предлог закона који 
пред нама лежи. Зато сам против увођења општег бирачког права, јер сматрам да би 
водило ка рушилачкој револуцији. Међутим, ја сам за овај предлог, јер сам уверен да 
је то најбоља гаранција против једне револуције. (Говор Томаса Мекевлеја [Thomas 
Macaulay], приликом дебате о реформи бирачког права 1832. године)

Демонстрације чартиста 1834. 
године

Шта је дало снагу покрету 
чартиста? Које економске и 

политичке чињенице су омогући-
ле да овај покрет постигне зна-
чајне резултате? [ З ]

О побуни које друштвене 
групе говори овај извор? 

Какве методе су користили? Шта 
је могло изазвати ову реакцију? 
Како се понашала власт? На шта 
указује чињеница да се овим пи-
тањем занимао одбор Куће лор-
дова? [ З ]

Шта потврђује аутор својим 
аргументима? Сакупи ње-

гове аргументе. Какав циљ га 
води? Којем правцу енгелске по-
литике припада аутор? [ З ]

„ШЕСТ ТАЧАКА ЧАРТИСТА:
1. опште бирачко право сваком мушкарцу;
2. нека се Парламент бира годишње;
3. нека се да плата члановима Парламента да би и људи 

без имовине могли примити посланички мандат;
4. нека се уведе тајно гласање;
5. нека се организују једнаки бирачки кругови, да би 

на овај начин осигурали једнако заступништво;
6.  нека свако може да буде изабран.“

На која питања ставља нагласак проглас? Образложи 
зашто су предлози служили интересу радника? Саку-

пи на основу извора главне карактеристике енглеског би-
рачког система. [ З ]

Какве су проблеме решавали Закони о фабрикама? У 
којој мери су решили ове проблеме? Продискутујте о 

овом питању. [ З ]

НЕКОЛИКО ТАЧАКА ИЗ ЗАКОНА О ФАБРИКАМА:
1819: у индустрији памука забрањено је запошљавати 

децу, млађу од девет година. Радно време за оне 
који нису напунили дванаест година може бити 
максимун 12 сати.

1831: забрањен је ноћни рад малолетника.
1833: деца, млађа од девет година не смеју се запо-

шљавати нигде (изузев у фабрикама свиле).
1847: радно време деце и жена може бити максимум 

10 сати

Заседање посланика чартиста
Сакупи обележја посланика која откривају њихов 
друштвени положај. Шта можеш закључити на основу 

њих? [ З ]
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СОЦИЈАЛИСТИ УТОПИСТИ „Из аспекта научног развоја и индустрије друштво 
можемо најефикасније организовати тако ако [духов-

но] руководство предамо научницима, а управљење световне власти занатлијама;
Занатлије и научници су у мугоћности да друштво преорганизују на основу 

својих прохтева и жеља, јер у власништву научника су духовне силе, а занатлијама 
стоје на располагању материјалне силе (...)

Значи, и земљорадник је занатлија (...) који сеје жито, који узгаја живину или 
домаће животиње; занатлија је ковач, столар, колар и машинобравар. И фабрикант 
ципела, и фабрикант шешира, и фабрикант платна, и фабрикант сукна, и фабри-
кант свиле су исто занатлије; занатлија је и трговац, и превозник, и морнар, за-
послен на трговачком броду.“ (Сен Симон [Saint-Simon], 1819. године)

Како аутор приказује слику друштва? Која је основа његовог система? Какву др-
жаву је замишљао Сен Симон? Ко је имао сличне идеје о држави? [ З ]

„У сваком многочланом удружењу учеснике треба сврстати у групе према њихо-
вим нагонима и способностима (...) са циљем да се најсавршеније формирају спо-
собности појединих чланова и да се повезивањем супротности створи могућност 
за конкуренцију (...)

Ако се неко учлани у фалангу, процене његове земље, машине, материјале, 
намештаје које је са собом унео (...)

Руководство сваком члану издаје деонице или купоне деоница у вредности 
унесене имовине. (...)

Годишњи профит поделе на три неједнака дела на следећи начин: 5/12 за фи-
зички рад; 4/12 за капитал деоница; 3/12 за теоретско знање и за знање у пракси. 
Сви могу имати свој удео из профита (...) на основу својих способности (...)

Тајна јединствености интереса се скрива у удружењу. Сваки поједини члан 
друштва, који је спојен помоћу интересне заједнице, заборавиће међусобну мр-
жњу, (...) радни народ неће патити под теретом посла, а богати неће презирати 
физички рад, јер ће и они суделовати у њему. Овде ће престати завист сиромаха 
према богатима који не сејунего само жању; не би било више ни сиромаха ни 
беспосличара и нестале би друштвене предрасуде заједно са њиховим узроцима.“ 
(Фурие [Fourier]: Теорија општег јединства, 1822. године)

„Резултат овог подлог трговачког система је да од богатства и власти много 
више припада једној малој групи, што дубоко вређа наш осећај праведности, док 
велике масе живе у беди и у потлачености.

У новом систему ће уједињење и удруживање истиснути интерес појединаца и 
свако настојање да се осујете циљеви других. Као резултат ових промена продук-
тивност сваког човека осигураће му и предности које се скривају у маси и свако 
може постати богат какав само жели бити. (...)

Ова револуција значи прелазак из једног система–где је лична награда и каз-
на била општа пракса–у један такав други систем где већ не практикују, односно 
већ и не познају личну награду и казну, изузев само као велику и штетну грешку 
прошлог система.(...)“ (Овен [Owen]: Нови Ланарк [New Lanark], прво предавање 
о новом друштвеном систему, 1825. године)

Прихватилиште
У којој мери могу решити 
друштвене проблеме слич-

не институције? [ З ]

Установи под којим оквири-
ма би се створила замисао 

Фуриеа. Како се односи замисао 
према целокупном друштву? Как-
ве проблеме жели решити Фу-
рие? Откриј какви нови проблеми 
настају са предложеним ре-
шењем? [ З ]

Шта је хтео искључити Овен 
из привредног тока? У чему 

види излаз из старог и лошег све-
та? Какво је гледиште Овена о 
улози награђивања и кажња-
вања? [ З ]

Замисао Овена: колонија одсечена од 
света, где нестају разлике које упро-
пашћују људе. Овај власник фабрике 
који је био добротвор, на својој коло-
нији се бринуо о школовању деце и о 
здравственој нези радника

МАРКСИЗАМ „(...) Познато је да је комунизам такав систем у којем је 
земља заједничка својина људи и због тога је свако ду-

жан да ради по својим способностима и да буде делотворан по његовој снази. На 
овај начин комунисти желе преуредити друштвени систем и желе га изменити на 
сасвим нови.

Социјализам (...) није пронашао никакав нови систем, него се највише бави 
питањем шта је проузроковало мрље на старом друштву, шта скрива пукотине које 
се стварају како време пролази (...) подиже нову теорију на старим рушевинама 
(...) Али сваки разуман човек ће лако разумети да је сувишно траћење времена 
поправљање застарелог друштва. Према томе, потребно је да чврсто огласимо реч 
„комунизам“ и са поносом да напишемо на нашу заставу, па да побројимо све рат-
нике који се скупљају испод ње. (...)“ (Из писма Маркса и Енгелса упућено Савезу 
праведника, 1848. године)

На основу извора установи разлику између социјалиста и комуниста. [ З ]
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„Свака историја досадашњих друштава је историја класних сукоба. Слободан 
и роб, патрициј и плебејац, барон и кмет, мајстор цеха и шегрт, једном речју: угње-
тач и угњетен стоје један наспрам другог у непрекидном конфликту, воде понекад 
скривену, а понекад отворену борбу, такву борбу која се завршава револуционар-
ним преображајем друштва, или уништењем сукобљених класа...

После уништења феудалног друштва модерно грађанско друштво није укинуло 
супротности класа. Само је новим класама, новим условима угњетавања и новом 
формом борбе заменила старе.

Нашу епоху, епоху буржоазије, карактерише да је поједноставила класне суко-
бе. Цело друштво је све више расцепано на две велике супротне стране, две велике 
супростављене класе: на буржоазију и пролетаријат.

Буржоазија све више укида распарченост средстава за производњу, поседа и 
становништва. Становништво је концентрисала, средства за производњу је центра-
лизовала, а имовину је концентрисала у мало руку. Нужна последица овога је била 
политичка централизација. Самосталне и савезничке провинције, које су имале раз-
личите интересе, законе, владе и царине, ујединиле су се у једну нацију која је имала 
један закон, један национални класни интерес, једну царинску границу.

У каквој мери се развија буржоазија, односно капитал, у таквој мери се раз-
вија пролетаријат, класа модерних радника (...). Развојем крупне индустрије бур-
жоазија ће изгубити тло испод својих ногу (...). Пре свега она производи свога 
гробара, њено уништење и победа пролеталијата су неизбежни.

У овом смислу комунисти у овом једином изразу могу сумирати своју идеју: 
укидање приватног власништва (...) први корак радничке револуције ће бити из-
војевање демократије и да пролетаријат постане владајућа класа.

Пролетаријат ће користити своју политичку власт да од буржоазије постепено 
отме сав капитал, да држава, односно пролетаријат који је постао владајућа кла-
са, узме у своје руке сва производна средства и да најбрже могуће повећава масу 
произвођача. Ово ће се десити само путем тиранијских метода и мешањем у право 
власништва и начина производње. (...) Ако владајућа класа насилно укида старе 
начине производње, онда ће заједно са начинима производње укинути и класне 
сукобе, уопште постојање класа и овим и своју сопствену власт као класа.

На место старог грађанског друштва, класа и класних сукоба ће доћи такав савез, 
у којем ће слободан развој сваког појединог човека зависити од слободног развијања 
целокупног друштва (...)“ (Маркс: Комунистички манифест, 1848. године)

Прикажи које историјске 
епохе спомиње Маркс у 

манифесту. Шта сматра зајед-
ничким у овим епохама? Чиме 
тумачи историјске промене? На 
основу знања сакупи и друге 
чињенице које су проузрокова-
ле промене. У чему Маркс види 
историјску улогу буржоазије? 
Зашто сматра нужним пад бур-
жоазије? О каквим циљевима 
говори манифест? Каква сред-
ства и какве методе предлаже у 
интересу њиховог остварења? 
Зашто демократија може да бу-
де нови систем пролетаријата 
по Марксу? [ З ]

Упореди систем Маркса са 
системом идеалистич ког 

фи ло зофа Хегела. Шта је сма-
трао Маркс мотором историје? 
За  које историјске епохе важи то 
схва тање? Састави од чега оче-
кује остварење људских слобо-
да Маркс, а од чега идеалистич-
ки филозоф. Прикажи почетну и 
крајњу оцену Маркса. [ З ]

Историјско схватање марксизма

15

16
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„16. питање: Да ли ће бити могуће укинути личну имовину мирним путем? 
Одговор: Било би пожељно да се тако деси (...), али и комунисти виде да развој 

пролетаријата у свакој цивилизованој држави насилно потискују и на овај начин 
непријатељи комуниста раде свом снагом у правцу револуције. Ако на овај начин 
угњетени пролетаријат натерају на револуцију, ми комунисти ћемо и делима бра-
нити ствар пролетаријата, што сада чинимо речима (...)

18. питање: Какав ће бити ток развијања револуције?
Одговор: Револуција ће, пре свега, створити један демократски устав и тиме 

посредно или непосредно политичку власт пролетаријата. У Енглеској ће то чи-
нити непосредно, јер тамо пролетаријат сачињава већину народне масе. У Фран-
цуској и Немачкој то ће чинити посредно, пошто тамо већину народа сачињавају 
осим пролетаријата и ситни сељаци и малограђани, који су само у прелазној фази 
ка пролетаријату, али њихов политички интерес све више зависи од пролетаријата, 
зато ће се ускоро морати потчинити захтевима пролетаријата. То ће се, можда, де-
сити путем једне друге борбе, која ће се завршити победом пролетаријата.

Демократија би била потпуно непотребна за пролетријат, ако је не би корис-
тили као средство за постизање увођења правила против личне својине и за даљи 
опстанак пролетаријата.“ (Енгелс: Основне идеје комунизма, 1847. године)

Зашто је потребна револуција по Енгелсу? По Енгелсу на крају ког процеса 
настаје демократија? Установи на основу извора појам демократије код Енгелса. 

Упореди са идеалом демократије нашег доба. Какве чињенице је узео у обзир Енгелс 
приликом састављања прогнозе? Упореди његову прогнозу са збивањима у Енглеској. 
[ З ]

„Суштина, са којом се слажу све присталице комунизма, састоји се у томе да 
сматрају да циљ државе треба да буде остваривање потпуне једнакости, а средство 
за остваривање овог циља је она држава која ће безусловно подредити сваког поје-
динца. Пошто је потпуна подређеност држави само тако могућа, ако држави дамо 
апсолутну власт, а пошто се идеја потпуне и опште једнакости само тако може 
постићи ако је од овог правила једна особа изузета, следи следеће: тиранија, која 
не само да није противна идеји комунизма, него његов нужан резултат највише 
одговара идеји комунизма. 

Неће победити идеје комунизма, једино ако ове идеје не оствари апсолутизам. 
Зато ће победа комунизма бити победа тираније.“ (Јожеф Етвеш [Eötvös József]: 
Утицај идеја XIX века на државу, 1851–1854)

Састави логичку табелу о аргументима Етвеша. У чему види опасност потпуне 
једнакости? [ П ]

На коју епоху се односи историјско схватање Маркса? Промисли да ли је могуће 
преиспитивање историје само на основу једног гледишта. Упореди његову 

прогнозу са дешавањима у Енглеској. Да ли је могуће такво друштво за чије функци-
онисање треба променити основне људске особине? [ З ]

Насловна страна Комунистичког ма-
ни феста (1848. године). За време ње-
говог издања мало људи га је читало, 
његов утицај се касније одразио

Карл Маркс (Karl Marx) Рођен је у 
око лини Рајне у граду Триру (Trier) у 
имућној грађанској поро дици. Отац  му 
је био адвокат. Учио је филозофију, а 
касније се бавио и новинарством

„Величину плате на почетку ће одредити слободни уговор између слободног 
радника и између слободног капиталисте. Испоставило се да је радник примо-
ран да препусти да капиталиста одреди његову плату, а капиталиста је исто при-
моран да то држи на најнижем нивоу. Уместо слободе двају уговорника ступила 
је присила...“(Маркс–Енгелс: Света породица, 1845. године)

17
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Идеологија, историјско схватање и слика будућности, коју је створио Маркс, извршили су велики утицај на 
историју током XIX–XX века. Овај утицај разне историјске школе оцениле су на различити начин. Присталице 
Маркса поштују га као особу, која је тачно окарактерисала капитализам и одредила задатке за будућност. Његови 
критичари се позивају на противречност његовог унутрашњег мисаоног света: да се друштво и историја нису 
тако развијали као што је он описао; није изложио како се рађа и како функционише демократска диктатура про-
летаријата. Поред материјалне основе друштва угаони камен његовог система – слично утопистима – заснива се 
на промени човека кроз васпитање. На убеђењу да људе у новом друштву неће водити лични интереси, конку-
ренција, стицање имовине итд.

Гл
ед

иш
та



 Епоха просвећености и револуција (1714–1849) / 75

ПРОЛЕЋЕ НАРОДА У пролеће 1848. године букну-
ле су револуције по читавој Европи. Револуције – 
као и остали покрети овог века – поникле су из идеја 
либерализма и национализма. На избијање револу-
ције су утицале и неродне године и криза у индус-
трији, што је у пролеће 1848. године довело до вео-
ме тешке ситуације маса у читавој Европи. Због тога 
се револуција веома брзо ширила од града до града. 
Међутим, због различитих друштвених система, раз-
личитог степена развијености привреде и различите 
политичке ситуације биле су велике разлике у томе 
које ће друштвене групе водити револуцију, ко ће 
их следити и који су они проблеми које треба реша-
вати. У појединим државама циљеви револуција су 
због ових чињеница били различити. 

У Великој Британији су радници због кризе изаш-
ли на улице. Чартисти су саставили нову петицију, по-
сле чега су се демонстранти у миру разишли. Маса је 
већ имала поверење у уставни систем. У Француској
је средње грађанство кренуло у борбу, јер је желело 
удео у власти, заједно са радницима са којима је ус-
коро дошло у сукоб. У Немачкој и Италији заједно 
су се јавила два циља: постизање националог једин-
ства и уставности. У Мађарској је борба за уставност, 
за независност и за друштвени преображај ујединила 
нацију. Народи Русије и Османског царства нису се 
бунили. Царска Русија због своје неразвијености оста-
ла је чврста. То је дало прилику цару Николи Првом да 
игра улогу жандара Европе. 

ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА У Француској је ин-
друстријска револуција била у оној фази када се жи-
вотне прилике све већег броја радника још нису по-
бољшавале. Поред тога конкуренција је упропастила 
масе ситног грађанства. Парижани, незадовољни због 
кризе, били су јако узнемирени на вест о револуцији у 
Палерму. Против Луја Филипа и против аристокра-
тије, која се умешала у сумњиве и скандалозне радње, 
устало је средње и ситно грађанство, захтева јући 
шире бирачко право. Влада је одбила ове захтеве и 
забранила је протестне банкете грађана. У Паризу су 
поново подигли барикаде и револуција је (22. фебру-
ара) са лакоћом отерала власт. (Луј Филип је побегао 
у Енглеску.) 
 Грађанство које се домогло власти, прогласило је 
републику (24. фебруара). Ситно и средње грађанство, 
постигавши свој циљ, морало се суочити са захтевима 
градског становништва, које је дало главну масу револу-
цији. Нису били задовољни уставношћу (цензус) и оси-
гурањем грађанских слобода. На крају су и вође радни-
ка ушле у Владу и доносили одлуке које су служиле 
интересу градског становништва: мушкарци су до-
били опште бирачко право, Влада је признала право 
на рад. Касније су за незапослене основали тзв. нацио-
налне радионице, где су људи обављали јавне радове.
 На изборима су, међутим, победиле најброј-
није друштвене снаге (сељаци): већину Парламен-

та су сачињавали ројалисти и присталице умерене 
грађанске републике. У нову Владу већ нису ушли 
предводници радника. Након што је криза, а тиме 
и политичка напетост, знатно смањена, Влада је на 
лето затворила националне радионице чије је одр-
жавање било скупо и које су поред тога радиле су-
вишне послове. Као одговор на овај потез париски 
радници су се побунили (јуна, 1848. године). По-
буну је Влада угушила војском у крвавим борбама 
(више хиљада мртвих).
 Грађанство и сељаштво је желело чврсту држав-
ну власт. Донели су нови Устав, у којем су председ-
нику републике, којег је народ бирао на непосреним 
изборима, дали широка права. На изненађење мно-
гих за новог председника су изабрали Наполеоновог 
синовца, Луја Бонапарту (децембра, 1848. године), 
који се до тада прочуо само по томе, што је на необи-
чан начин хтео да се домогне власти. У свести народа 
се за име Бонапарта везивали унутрашњи мир и идеја 
о величини француског народа.

Бонапарта се ослањао на војску (чији је, као 
пред седник, био и врховни заповедник) и на бираче 
у про винцијама. Демагогијом, да је он заштитник ма-
лих људи, још више је јачао своју власт против Пар-
ламента. Владу је саставио од својих људи, не узев-
ши у обзир вољу Парламента. На најважније положаје 
постепено је стављао своје верне присталице. Париз, 
покретач револуције, се 1849. године већ био оградио 
од подршке европских револуција. 

НЕУСПЕШНИ ПОКУШАЈ СТВАРАЊА ЈЕДИНСТВЕ-
НЕ ИТАЛИЈЕ У Италији је била на дневном реду ус-
тавност и стварање јединствене Италије (укидање 
хабзбуршке власти). Радикалне групе су под вођством 
Мазиниjа (Mazzini) већ од 1820-их година покушавале 
да дигну револуцију. Међутим, због узастопних пора-
за, они који су се борили за јединствену Итали ју, све 
више су се окретали према краљевини Сардинији 
(Пијемонт), којој је Бечки конгрес припоjио Ђенову. 
 Када су 1848. године у Северној Италији букнули 
устанци против аустријске власти, сардски краљ је са 
својим трупама пружио помоћ устаницима (марта 1848. 
године). Царска војска (генерал Радецки [Radetzki]) 
је брзо нанела тежак пораз пијемонтским снагама
(Кустоза [Custozza], јула, 1848. године). Револуције су 
букнуле на још неколико места. У фебруару 1849. го-
дине у Риму су протерали папу и прогласили републи-
ку. У пролеће 1849. године у Северној Италији, због 
крваве аустријске одмазде, Пијемонт је поново покре-
нуо напад. Међутим, и тада су били побеђени (Новара 
[Novarraупе], марта 1849. године). После тога је усам-
љену римску републику срушио Луј Бонапарта, а ве-
нецијанску револуцију су угушиле аустријске трупе 
(лето 1849. године).

НЕМАЧКА РЕВОЛУЦИЈА Вест о париској револуцији 
изазвала је револицонарни покрет у кризом обухваће-

11. Талас револуција 1848. године
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ној Немачкој. Градске масе, под вођством либералног 
грађанства, натерале су владаре мањих и средњих 
држава да издају Устав и да признају грађанске сло-
боде. Међутим, либералне групе су се уплашиле од ма-
совних покрета и нису хтеле даље радикалне кораке. 
Њихови представници су ушли у нове Владе кнежеви-
на, одакле су их због недостатка масовне подршке ус-
коро уклонили (од јесени 1848. године). Најважнији 
захтев грађанства – немачко јединство – није оства-
рено. Мада је у Франкфурту – на основу општих из-
бора – сазвана немачка уставотворна скупштина (у 
мају 1848. године), за извршење њених одредаба само 
су немачки кнежеви располагали довољном сна-
гом. (хабзбуршки и пруски владари нису ни признава-
ли Парламент.) Посланици у Франкфурту су израдили 
основна грађанска права немачког народа. Међу-
тим, допустили су да сруше покрете маса које су се бо-
риле за јединство. Тако су династије ускоро учврсти-
ле своју власт, а франкфуртски Парламент распустили 
(јуна 1849. године). 
 Таквом одвијању догађаја допринела је и чињени-
ца да Немачка није имала центар, као што је био Па-
риз код Француза. Два највећа града Беч и Берлин били 
су главни градови династичких царевина, главни град 
вишенационалне Аустрије није могао бити центар Не-
мачке. Пруски главни град Берлин је већ био значај-
ни центар, овде је пруски краљ брзо савладао масовне 
покрете.

РЕВОЛУЦИЈЕ ХАБЗБУРШКЕ ЦАРЕВИНЕ Талас рево-
луције је 13. марта 1848. године преплавио Беч. Сту-
денти, грађани и радници сменили су омраженог 
канцелара Метерниха (Metternich). Нова аустријска 
Владома у већини се састојала од присталица старог 
режима, а и либерални грађани – укључујући се у рад 
Владе (нпр. Александер Бах [Alexander Bach]) – све 
више су следили њихову политику.
 Влада је под утицајем револуције, али у име цара, 
ослободила кметове. Као резултат тога сељаци су ос-
тали присталице цара и са сумњом су посматрали Беч, 
где се револуција радикализовала. Студенти нису при-
хватили Устав са ограничењима – настао је нови ма-
совни покрет (маја 1848. године). Влада је устукну-
ла. (Радницима који су били у беди, обећала је посао 
у сличној форми као што су биле француске нацио-

налне радионице.) Двор је у тајности побегао у Ин-
сбрук (Innsbruck).

У лето 1848. године састала се уставотворна 
скуп штина од посланика свих провинција царевине 
– осим Мађарске. Већину чланова чинили су грађани и 
сељаци. Етнички састав скупштине био је јако разно-
врстан, одражавајући разноврсност етничког саста-
ва царства. Сложили су се око питања увођења Уста-
ва, међутим, поједине групе су другачије замишљале 
састав царства. Аустријанци су били за централиза-
цију, а представници других народа на челу са Чеси-
ма, за федерализам који би дао већу самосталност про-
винцијама. 
 Када су аустријски либерали увидели да се остали 
народи (Италијани, Мађари, Чеси) боре за самостал-
ност, приближили су се Двору. У лето 1848. године чи-
нило се да ће Хабзбурговци моћи савладати револу-
ције. У Италији је Радецки (Radetzky) однео победу, а 
устанак у Прагу угушио је други царски генерал, Вин-
дишгрец (Windischgratz). У Бечу је Владома направи-
ла ред. После учвршћивања ситуације владар се вра-
тио у Беч (августа 1848. године). Против Мађарске су 
послали хрватског бана Јелачића. Међутим, Мађари 
су војску бана разбили и гонили према Бечу. Када је 
аустријска Владома хтела послати своју војску, у Бечу 
је поново избила револуција (6. октобра). Двор је по-
бегао у Олмиц (Olmütz). Трупе Виндишгреца зауста-
виле су мађарску војску која је упала у Аустрију и кр-
ваво угушили Бечку револуцију (31. октобра). После 
тога се аустријска Влада постројила иза пристали-
ца рестауратора династијске власти.
 У пролеће 1848.- године Фердинанда V, који је 
био ограничених способности и који је одобрио ра-
није промене, царски Двор је присилио на оставку
(децембра 1848. године). На његово место је постав-
љен једва 18-годишњи Франц Јосиф Први (I. Ferenc 
József). Уставотворну скупштину су распустили, а вла-
дар је издао нови Устав (4. марта 1849. године). Овај 
Олмишки октроисани Устав су наметнули народима, 
желећи на овај начин прикрити апсолутизам. Ус-
тав је царевину организовао на основу провинција, али 
су припадници националних мањина у провинцијама 
само по срезовима могли добити звања, вршећи вољу 
централне власти. Овај Устав је касније заменио (1851. 
године) отворени апсолутизам.

ФРАНЦУСКА 
РЕВОЛУЦИЈА

„Обећава, да ће обезбедити посао за сва-
ког грађанина;

Признаје да радници треба да оснују 
организације, с циљем да би уживали законом осигурану корист свога 
рада.“ (Декрет о праву за рад, 25. фебруара 1848. године)

„Привремена влада наређује оснивање националних радионица. 
Налаже се министру јавних радова да спроведе ову наредбу.“ (Дек-

рет о оснивању националних радионица, 25. фебруара 1848. године)

Установи какве су установе основане. Чије интересе изражава овај 
декрет? Због чега је дошло до тога да уваже интересе ове друштве-

не групе? Чије интересе вређа овај декрет? [ З ]

Фебруарска револуција у Паризу
Какве друштвене супротности су про-
узроковале избијање револуције? [ З ]

1
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„На оружје!
Захтевамо демократску и социјалну Републику! Захтевамо 

народни суверенитет! (...) Многи демократи који су схватили 
потребу овога, већ два дана се боре на улицама. Наша света 
ствар већ има много жртава: одлучили смо да ћемо осветити 
ове племените хероје, или ћемо умрети.“ (Проглас париских 
устаника, 26. јуна 1848. године)

„1. Из безбедносних разлога, уместо француских поседа 
који се налазе око Средоземног мора, треба пренети на преко-
океанске француске поседе она ухапшена лица за које се утвр-
дило да су учествовала у устанку 23. јуна или наредних дана.“ 
(Указ Владе, 27. јуна 1848. године)

Какав је био карактер устанка у Паризу? Шта је био узрок 
устанка? Шта је била судбина устанка? На шта указује де-

портација на прекоокеанске територије? [ З ]

„Кандидовали сте ме за народног посланика, да бисте ме позвали из прогонства. 
У предизборну ноћ, када се бирају први службеници Републике, моје име се јавља 
пред вама као симбол реда и сигурности. Ово уважено поверење више је упућено 
мом имену него мени лично, јер нисам још ништа учинио за своју државу.

Нисам частољубив човек који сањари час о царевини и рату, час о коришћењу 
превратних идеја. У школи тешке судбине, васпитан сам у слободним државама, и 
бићу увек веран својим обавезама које сте ми поверили преко ваших гласова и пре-
ко воље Парламента. Ако ме изаберете за председника, нећу се уплашити никакве 
опасности и жртве, да бих одбранио ово друштво које су тако жестоко напали.
(...) После четири године учврстивши ову власт и оставивши нетакнуту слободу, 
постигнувши прави напредак, предаћу свој позив мом наследнику.“ (Проглас Луја 
Бонапарте [Louis Bonaparte], 1848. године)

Какав рад обављају радни-
ци на слици? Каквим могућ-

ностима је располагала држава 
у овој епохи када је у питању ре-
шавање незапослености? Из 
чега су могли финансирати 
трошкове националних радиони-
ца? [ З ]

ПРОЛЕЋЕ НАРОДА

Пролеће народа
Прати на мапи ток избијања револуција 1848. године. Шта карактерише брзину њеног ширења и правца? На осно-
ву мапе установи какве друштвене и политичке супротности су водиле у појединим регијама ка избијању револуција. 

Који су били циљеви револуција? На који начин можемо установити на основу мапе ове супротности и циљеве? [ З ]

Како види аутор текста, 
шта жели највише францус-

ки на род? Каквим методама же-
ли придобити поверење? [ З ]
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Национална радионица на Марсовом пољу
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НЕУСПЕШАН ПОКУШАЈ 
СТВАРАЊА ЈЕДИНСТВЕНЕ 

ИТАЛИЈЕ 

„Ова грозна слика се одмах променила када су 
видели са мном лепе, високе, образоване мла-
диће, јер је, нажалост, опште позната ствар у 

Италији, да су у мојим трупама увек недостајали 
сељаци, захваљујући пречасним слугама лажи. Моји војници су претежно били 
чланови образованих породица из разних италијанских провинција. Истина, међу 
добровољцима није недостајао ни онај олош који се крадом увукао, или који је 
милиција убацила у наше редове, да почини свињарије, да унесе метеж и да на овај 
начин осрамоти нашу чету. Међутим, они нису дуго издржали са нама, јер су их, 
ради поштења легије, открили сами добровољци и због строге казне сами су побе-
гли.“ (Сећање Гарибалдија)

Откриј друштвени састав 
Гарибалдијевих пристали-

ца. Како оцењује ово стање Гари-
балди? Објасни зашто угледније 
друштвене групе нису учест-
вовале у покрету. [ З ]

НЕМАЧКА РЕВОЛУЦИЈА „Демократија или–правилније–појам демократије за 
нас није једнак са народном влашћу, још мање са вла-

шћу руље, уопште није у супротности са монархијом. Ми под појмом демократије 
подразумевамо онај правац који је уједињен у државну заједницу, чији чланови су 
потпуно равноправни и која се оснива на идеји народног суверенитета. Њен циљ 
је да се то све оствари на основу правне једнакости, дакле, да се добије подједнаки 
део основних грађанских људских права и политичко право које припада заједни-
ци. Ово још не даје одговор на питање, колико политичких права се може безу-
словно дозволити појединим народима на основу културног нивоа својствених 
прилика и ситуације. Демократски принципи се поштују, односно привидно оства-
рују, ако се ова права мање-више дају сваком грађанину (наравно, само пуноправ-
ном), подједнако или заједно, значи, уколико уместо принципа привилегија загос-
подари идеја истог права. Баш зато, демократија ни најмање није неускладива са 
монархијом–свакако са уставном, односно са монархијом која је ограничена наро-
дним правом–напротив, она је потпуно у складу с њом. (...)“ (Одредница „Либера-
лизам” из лексикона „Staats”,1830. године)

Како се могу односити је-
дан према другом на две 

слике приказани начини вођења 
политике? [ З ]

Опиши либерално схвата-
ње демократије. Од којег 

ту мачења се ограђују немачки 
либерали? Које државно уре ђе-
ње сматрају идеалним? На који 
начин је немачко либерално раз-
мишљање могло утицати на ток 
револуције? [ З ]

РЕВОЛУЦИЈЕ 
ХАБЗБУРШКЕ ЦАРЕВИНЕ 

„Господо! Ако све то не учинимо, ако не испунимо 
сељачка очекивања, ако не успемо вратити њихово 
поверење, онда у будућности у царском Парламенту 

уместо 70 сељака седеће 383, и то са пуним правом.
Треба да  кажемо, и то што пре: сељак више не мора испунити закон о кмето-

вима и самовољне наредбе истог закона, треба да кажемо баш због тога, јер овај 
закон смо приморани признати важећим док га ова висока скупштина не промени; 
јер ако не учинимо, било коме може да падне на ум да на основу овог старог, заста-
релог и средњовековног закона са пуним правом користи одредбе које се односе на 
сељаке. Због тога може настати такав пожар, господо, који више не бисмо могли 
зауставити, и та ватра може да букне у било којој провинцији. (Из говора послани-
ка Кудлиха [Kudlich], септембра 1848. године)

Шта препоручује посланик? Које аргументе наводи? [ З ]

„Монархија је једно ста-
ро здање. Не можемо без 
опасности пробити зидове, 
отворити нова врата и прозо-
ре и не можемо учинити ве-
лике унутрашње промене.“ 
(Метерних [Metternich]1848. 
године)

Какве стварне потешкоће 
се крију иза Метернихових 

речи? Каква је била реалност 
ових метода на које указује ау-
тор? [ У ]
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Заседање франкфуртског Парламента и барикаде у Дрездену у пролеће 1848. године
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„I 1.§. Аустријска царевина се састоји од сле-
дећих провинција: Аустријска кнежевина изнад и 
испод Енса (Enns), Салзбуршка кнежевина, Штајер-
ска кнежевина..., од краљевина Далмације, Хрватске, 
од Мађарске Краљевине, Ердељске Кнежевине, уну-
тар ње Земља Саса, са поново освојеним жупанијама 
Красна, Средњи-Солнок и Заранд, околина Кевара са 
градом Зилахом, од војних крајина и од краљевине 
ломбардско-венецијанске.

I 2.§. Ове провинције сачињавају слободну, са-
мосталну, недељиву, нераскидиву, уставну аустријс-
ку наследну монархију.

I 3.§. Беч је главни град царевине и седиште вла-
сти царевине. (...)

I 5.§. Сви народи су равноправни и сваки народ 
има неприкосновено право на одржавање и развијање 
своје националности и језика. (...)

I 7.§. Цела царевина је једна царинска и трговачка територија. Забрањено је 
постављање унутрашњих царина (...)

II 14.§. Цар је свети, неприкосновен и не одговара никоме. 
II 15.§. Цар је главни заповедник свих оружаних снага и заповеда над њима или 

лично, или преко својих војсковођа.
II 16.§. Цар одлучује о миру и о рату.
II 17.§. Цар прима и шаље посланике и склапа 

уговоре са страним силама. За такве уговоре, према 
којима би Царевина имала додатне терете, потребна 
је сагласност скупштине Царевине.(...)

II 19.§. Цар именује и разрешава министре. Он 
именује свако звање у свим гранама власти, он до-
дељује племство, чинове и одликовања. (...)

VIII 38.§. Скупштина Царевине, која се сазива од 
стране цара, сваког пролећа састоји се од два дома, 
од горњег и од доњег дома. (...)“ (Олмицки устав, 2. 
марта 1849. године)

Олмицки устав
Установи какво државно 
уре ђење нам приказује овај 

устав. Сакупи уставне ка рак-
теристике. Наведи права цара. 
Установи по којим питањима од-
лучује становништво. Прикажи 
од нос центра и провинција. У 
којој мери је била функ ционална 
ова структура власти? [ З ]

Шта је узрок томе што су у 
Бечу избиле чак три рево-

луције (мартовска, мајска и окто-
барска) узастопно? [ З ]
Мајска револуција у Бечу

Аустријска карикатура о стању ца-
ре вине у јесен 1848. године. Кочије 
Мађара, предвођене Кошутом лете 
према независности заједно са Сло-
вацима. Хрвати и Срби се окрећу 
против Мађара и не примећују да ти-
ме чине услугу руском медведу [ У ]

Сакупи елементе делокруга владара и делокруга 
бираних тела. Како сређује Устав однос провинција 

и центра? Установи особине овог система. Упореди са 
ранијим стањем. За кога је штетан овај устав? [ З ]
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Етнички односи Хабзбуршке царевине 1848–1849. године
Састави табелу о народима царевине. Посебно назначи аустријски и мађарски део царевине. Прикажи етничке су-
кобе. Шта је узрок ових сукоба? У којој се мери може мењати закључак на основу мапе, ако назначимо и ненасеље-

на подручја? У каквој мери би се мењала слика, ако би узели у обзир насељеност и број становништва? [ П ]

„(...) Аустрију морамо тако формирати, да народи радо живе овде–да им то 
буде највећа брига. Разноврсне жеље, замисли, интереси ће бити удовоњени ако, 
узевши у обзир историју и етнографију, националне-историјске мањине унутар 
царевине признајемо као мање народе. Од мале државе сада се не може начинити 
велика. Оне који желе остати сами, оставимо саме, а они који се држе са осталима, 
нека то чине.

Предлажем следеће групе провинција: 1. немачко-аустријска, 2. чешка, 3. пољска, 
4. илирска и 5. италијанска. Оне провинције које овде нису наведене, делио бих на 
следеће групе: 6. јужнословенска, 7. мађарска и 8. румунска провинција. У првој би 
била Аустрија, са обе стране реке Енса, Штајерска, Каринтија, Салцбург, Немачки 
Тирол, Воларберг, Немачка-Чешка, Моравска и Шлеска, у другој Чешка, Чешка-Мо-
равска, Чешка-Слешка, и из Мађарске Словачка, у трећој Галиција, Краков, Букови-
на и Мађарска-Украјина у Карпатима. У четвртој Славонија, Словенска-Штајерска, 
Словенска-Каринтија, Крајина и приморје, у петој Талијански-Тирол, Ломбардија и 
Венеција, у шестој Далмација, Хрватска, Славонија и Војводина, у седмој Мађарска 
и Ердељ, у осмој румунски делови Ердеља, Мађарске и Буковине.

Уопште нисам против поделе Немачке Чешке и Чешке, напротив ако би било мо-
гуће да се то спроведе, ја бих прихватио. Међутим, Чешка је једна велика котлина, а 
ни једна котлина се не може поделити, а да се не уништи.“ (План Палацког [Palacký] 
јануара, 1849. године) 

Размисли о месту аустро-словенске концепције у историји Хабзбуршке царевине. Зашто је помагала Влада Хабз-
буршке царевине аустро-словенску концепцију? Зашто није била потпуно прихватљива ова концепција за постојећу 

власт? [ У ]

За шта се залаже Палацки? 
Како се односи према Аус-

трији? Прикажи планове Палац-
ког помоћу мапе, која показује 
етничке односе онога доба. Оце-
ни ове планове на основу исто-
ријских и етничких принципа. 
Које су сличне, а које су различи-
те црте Мађарске и Чешке када 
су у питању етнички односи? [ З ]

„Заиста, да Aустријска ца-
ре вина не постоји већ одавно, 
ми бисмо, у интересу Европе, 
штавише, у интересу целог 
човечанства, најхитније мо-
рали бити на томе да се она 
оснује.“ (Палацки, 1848. го-
дине)

16

17

18

Велики део становништва, скоро 40%, вишенационалне Хабзбуршке царевине били су припадници неког 
словенског народа. Међутим, Словени уопште нису били јединствени. Пољаци су желели вратити своју самос-
талност, зато су били противници Руса, док су мањи словенски народи, у духу словенског јединства, Русију 
сматрали главном заштитницом. Чеси су били за опстанак царевине, јер је она за њих пружала добре привредне 
могућности, али су захтевали да се она преуреди на федералној основи. Уз сагласност Владе у лето 1848. године 
сазвали су словенски конгрес у Прагу. Овде су изнели своју аустро-словенску концепцију, што значи да су желе-
ли федеративно преуређење царевине уз помоћ Словена.
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ОДНОС СНАГА ИЗМЕЂУ ДВОРА И СТАЛЕЖА
Хабзбуршка царевина након протеривања Oсман-

лија и Шпанског наследног рата постала је средњоев-
ропска велeсила. У оквиру Дунавске монархије Ха-
бзбурговаца улога Мађарске постала је важнија. 
Карло III (III. Károly, 1711–1740) се придржавао 
одредаба Сатмарског мира са циљем да поновни 
мађарски устанци не угрожавају спољнополитичку 
активност царевине. Сталешка права и привилегије
– које су се примењивале у Мађарској – у принципу 
су гарантовале посебан третман Мађарске у окви-
ру царевине (нпр. улога сталешке скупштине). Исто-
времено је порастао утицај Двора на сталеже.
 Ово се одразило на Пожунској скупштини (1712–
1715), после Сатмарског мира. Сталежи су сачували 
своје основне привилегије. Међутим, да не би плаћа-
ли порез, одрекли су се успостављања самосталне 
мађарске војске. Задовољавали су се оним правом 
– што уопште није било незнатно – да приликом гла-
сања о висини пореза и о броју регрута сачувају свој 
утицај по питању војске.
 У вези са одредбама Сатмарског мира Двор је нај-
више одступио по питању религије. Насилна и отворе-
на католизација је престала, али Карло III је указом 
регулисао стање протестаната (Carolina Resolutio, 
1731. године). Указ је само ограничено – на одређеном 
месту – дозвољавао њихово вероисповедање, забра-
нио је прелаз на протестантизам. Учешће протестант-
ског племства у политичком животу увелико је спре-
чавао текст заклетве у духу католичких догми (тзв. 
декретална заклетва). Уредба је значајно допринела 
даљем јачању католицизма.

ПРИЗНАВАЊЕ НАСЛЕЂА ПО ЖЕНСКОЈ ЛИНИЈИ 
Пошто ни Карло III није добио сина, династији Ха-
бзбурговаца је претила опасност од изумирања. Због 
тога је владар постигао да сталежи његових држа-
ва прихвате правило о наслеђу по женској линији 
(Pragmatica Sanctio). На скупштини 1722–1723. го-
дине и мађарски сталежи су прихватили правило. За-
узврат за признавање наслеђа по женској линији 
мађарско племство поново је потврдило своја ста-
лешка права и посебан третман Мађарске у оквиру 
царевине. Документу су још додали и обавезу зајед-
ничке одбране (ово је било потребно, јер се још могао 
очекивати османски напад) и да се два дела царства
(наследне кнежевине и Мађарска) само заједно могу 
наследити (како су формулисали: недељиво и нераз-
двојиво царство – invisibiliter ac inseparebiliter).

ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ МАЂАРСКЕ Контрадикторност, 
да је Мађарска део царевине, а истовремено, у прин-
ципу, функционише као самостална држава, решио је 
систем сталешког дуализма (владар и сталежи упра-
вљају заједно). По схватању сталежа војни, финан-
сијски и спољни послови су припадали владару. 
Ово је олакшало владару да у интересу јединства ца-
ревине основна питања решава по своме нахођењу и 
у интересу царевине. На скупштини и у жупанија-
ма, у чијим је рукама била управа на средњем нивоу, 
воља сталежа је била доминантна. 
 Мађарско државно уређење, настало током средњег 
века, династија је желела модернизовати. Реформе 
које су спроведене на вишим нивоима даље су ојача-
вале позиције Двора. Створили су нови владин уред 
са задатком да управљају и сагласе послове између 
Мађарске канцеларије и жупанија. Намесништво је 
било у Пожуну, њен председник је постао палатин, 
његови чланови су (четири бискупа, десет племића, 
осам средњих племића) поред интереса Владе узели 
у обзир и интересе сталежа. Настанком Намесништва 
државна управа је постала стручнија.
 Значајне реформе су спроведене на пољу право-
суђа. Уместо привремених судова настали су стални 
судови, који су имали своје седиште и које су изгра-
дили на разним нивоима, то јест омогућили су инсти-
туцију жалбе.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СКУПШТИНЕ На 
сталешкој државној скупштини (диета) краљ и ста-
лежи су заједно доносили законе. Државне скупшти-
не, одржане у Пожуну, сазивао је владар. У свом по-
зивном писму унапред је одредио питања о којима је 
требало расправљати.
 Мађарски државни Парламент био је дводомног
система. У раду горњег дома је лично учествовала 
аристократија и католички и православни епископи 
(православни од 1792. године). Због свог звања и глав-
ни жупани (ишпани), који су се налазили на челу жу-
панија, исто су били чланови горњег дома.

У раду доњег дома учествовала су по два деле га -
та из сваке жупаније и по један делегат из слободних  
краљевских градова. Жупанијски делегати су рас-
полагали правом гласа у државној скупштини, међу-
тим, делегати градова укупно су имали један глас. У 
раду су могли учествовати и представници каптола и 
повереници оних племића који су били одсутни (ови 
последњи су могли учествовати у дискусији без пра-
ва гласа).

12. Мађарска у оквиру Хабзбуршке царевине

Епоха обнове у Мађарској 
(1711–1820)II
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Доношење закона је било веома споро и оте-
жано. Ако је по једном питању владар одбио пред-
логе сталежа, или један дом одбио предлог другога, 
расправа о питању почињала је изнова. То се деша-
вало и када је било који форум у предлогу хтео до-
датно изменити нешто. Посланици жупанија – у нез-
ваничној форми – пре заседања земаљске скупштине 
одржавали су тзв. окружна заседања. Овде су неза-
висно од Владе могли расправљати о актуелним пи-
тањима.
 Мађарска сталешка државна скупштина је пред-
стављала јаку противтежу династичкој вољи. Де-
лимично својим овлашћењима (нпр. са предлогом за 
порез и за број новајлија), делом својим саставом (јер 
осим ишпана све учеснике су бирали сталежи).

ФУНКЦИОНИСАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЖУПАНИЈЕ Пле-
мићка жупанија је била скоро држава у држави. Преко 
своје аутономије сталежи су држали у својим рукама 
на средњем и нижем нивоу већи део државне власти, 
од прикупљања пореза до судства. Помоћу овога жу-
панија је била стожер племства против апсолустич-
ких владара-странаца и њихових уреда.
 На челу жупанија је стајао главни жупан (ишпан) 
кога је именовао краљ, међутим, у XVIII веку глав-

ни жупани већ нису учествовали у управљању жу-
панијом. Прави вођа племићке жупаније је био по-
джупан кога је бирала жупанијска скупштина. На 
скупштини је могао присуствовати сваки племић 
који је имао посед у жупанији, могао је присуствова-
ти лично и имао је право гласа. Скупштина је могла 
донети своје уредбе, које нису смеле бити противне 
државним законима. Могла је одбити испуњење вла-
диних уредаба ако је сматрала да су оне противзако-
ните. Скупштина је бирала службенике жупаније
(солгабиров, архивиста итд). Службенике, који нису 
примали значајне хононаре, бирали су из редова бо-
гатих средњепоседника и били су стварни руководио-
ци живота жупаније. Уређење жупаније је одговарало 
обичајном праву из XVII века, тако није важио прин-
цип о подели власти. Исти су учествовали у жупа-
нијској судској власти и у извршној власти.

Скупштина је бирала и делегате у сталешку др-
жавну скупштину. Скупштина, на основу предлога 
краља, о сваком питању је расправљала и формирала 
свој став, и саставила је упутства за делегата. Ових 
наредби делегати су се морали држати. Ако је искр-
сло непредвиђено питање, делегат је морао тражити 
додатна упутства. Уколико је њихово мишљење било 
различито, морали су се одрећи свога позива.

ОДНОС СНАГА ИЗМЕЂУ 
ДВОРА И СТАЛЕЖА

„(...) племићи (...) су дужни да буду војници ради одбране државе, значи, лично 
да учествују у одбрани, односно, дужни су организовати свој бандериј.

(...)
2. §. Међутим, пошто се на овај начин не би могла одбранити држава, зато, 

припремивши се за сваки случај, треба држати редовну војску, састављену од до-
мородаца и странаца, која се, међутим, без плате не може издржавати, а новац без 
убирања пореза не можемо набавити. Због тога, када су у питању припомоћи и 
порези, треба одлучити заједно са сталежима на државној скупштини (где иначе 
и припада).

Хабзбуршка царевина у првој 
половини XVIII века

На који начин се мењала 
улога Мађарске у односу на 

XVII век (привреда, тери торија, 
војна снага итд)? Из којих једини-
ца су се састојале  државе ма-
ђарске круне? Због ко јих разлога 
и интереса је на стало ово стање? 
Анализирај  на основу мапе упра-
ву Владе  у царевини и у Мађар-
ској [ З ]1

Архива
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3.§. Ако би случајно непријатељ изненада упао, или ако би се десио непред-
виђени спонтани рат и због тога би заседање редовним путем било немогуће–у 
овим случајима сталежи сматрају пожељним и потребним да сазову збор палати-
на-ишпана, примаса државе, епископе, бароне, краљевски суд, жупаније и слобо-
дне краљевске градове, колико год се може и у што већем броју.“ (Закон из 1715. 
године VIII параграф)

„Пошто је одржавање државног сабора начин преко којег се решавају пробле-
ми државе, зато су одлучили да се од сада државни сабор сазива сваке треће годи-
не, или ако интерес државе тако захтева, и пре се може одржати.“ (Закон из 1715. 
године, XIV параграф)

„На понизно преклињање сталежа Његово царско и краљевско величанство је 
милостиво одредило да престане свака зависност мађарске коморе од бечке Дворс-
ке коморе. А контакт–пошто је мађарска комора далеко, а ова друга је увек поред 
краља–једино се одржава у достављању званичних докумената и одредаба, да би 
своју пуноважност добили од његовог светог величанства преко царске краљевске 
Дворске коморе.

1.§. И милостиво је обећао његову бригу, да ће наредбу мађарске коморе и 
Дворске мађарске канцеларије њему доставити преко мађарских саветника. У 
оном случају, ако би нешто требало придодати или изменити, на основу краљевске 
власти ће овако решити: пошто му и опште добро налаже да не буде у супротности 
са државним законима или са краљевском благајном, него да решење проблема 
препусти мађарској комори.“ (Закон из 1715. године, XVIII параграф)

На које проблеме нам указује извор? Шта обећава владар? [ З ]

„С обзиром на оне злоупотребе које су се поново појавиле за време наше влада-
вине, по питању религије између разних вероисповести и да бисмо спречили даље 
сукобе, наређујемо следеће: 

1. Обнављају се параграфи, одобрени од стране Леополда I од 1691. (...) и 1681. 
године. Да упражњавање лутеранске и калвинске вероисповести може бити само 
приватна ствар, а јавно се само на она места односе како је у 26. параграфу из 
1681. године одређено.

2. На овим местима, али само после доказивања потребе и након добијања 
царске дозволе, могу држати толико духовника колико жели заједница. На овим 
местима дозвољено је проповедницима да посећују робове и болеснике и да за 
њих врше потребну службу.

3. На местима која законом нису одобрена, свако код своје куће за своје потребе 
и за потребе своје породице слободно може читати књиге своје вере, међутим да  
познаника или родбину, или другог становника у то не укључују. (...)

Установи на који начин се 
састављала мађарска војс-

ка. Одреди право на контролу 
сталежа у питању војске. Зашто 
је могла остати војска племства? 
[ З ]

Поглед на Пожун
Када је и зашто постао По-
жун главни град Мађарске? 

Какав је имао делокруг главни 
град у овој епохи? Зашто је ос-
тао Пожун политички центар др-
жаве и у првој половини XVIII 
века? [ З ]

Како су решили питање 
одржавања државних скуп-

штина? На шта нам то указује? 
Упореди текст са листом подата-
ка. [ З ]

Regnum Marianum, то јест, алегорија 
Маријине државе. На слици која је 
направљена средином XVIII века 
фигуре Мађарске и Ердеља моле 
помоћ од Марије. Између две фигуре 
се види уништена држава и по 
земљи расути католички литургијски 
предмети

Зашто су називали Мађарс-
ку Маријином државом? За-

што су обновили овај култ у XVIII 
веку? Какву политичку поруку 
има ова алегорија? [ З ]
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6. Отпадници од вере, нарочито они који су од протестаната постали католици 
а касније су се поново вратили, на основу световног суда по његовом нахођењу 
нека се строго казне. Пре него што се казне изврше, о сваком случају нека шаљу 
пријаву краљу.

7. Мешовити бракови су дозвољени, али се могу само склопити пред католич-
ким свештеником. 

8. Римокатоличке празнике јавно треба да одрже и некатолици, и занатлије по 
занатима морају учествовати у црквеним опходима.

9. У вези са заклетвом одређује се да судије и други чиновници, адвокати, док 
се другачије не одреди, морају положити заклетву под одређеном формом; (...) Ако 
се неко осећа повређен у својој вери, он у своје име, а не у име своје вероиспо-
вести, може упутити молбу краљу.“ (Carolina Resolutio, 1731. године)

Прикажи права протестаната. Наведи ограничења која су имали протестанти. 
Наброј права католичке цркве над протестантима. Шта је циљ ове одредбе? На 

шта нам указује чињеница да ово питање нису регулисали законом, него одредбом?
[ З ]

Опатија у Јасоу (Jászó). У овој епо-
хи су обновили многе порушене ма-
настире (самостане) и храмове

У каквом стилу су обновили 
опатију у Јасоу? На какве 

нам токове указује огромно 
црквено градитељство? [ З ]

Зграда Мађарске канцеларије у Бечу
Какав делокруг је имала канцеларија? У којој мери је утицала на рад канцела-
рије чињеница да је мађарски владар уједно био и глава царевине? [ З ]

„Што се тиче мађарских про-
тестаната, искуство, на моју вели-
ку жалост, показује да се њихова 
претерана религиозност лако прет-
вара у бунт. (...)“ (Предлог држав-
ног канцелара Кауница [Kaunitz], 
1761. године)

Kакав политички садржај 
приписује канцелар про-

тестантизму још и у другој поло-
вони овог столећа? Одреди ис-
торијске основе овог мишљења 
и објасни какву улогу је у њего-
вом мишљењу имала предрасу-
да. [ З ]

„ II. 5. §. Са прекидом мушке лозе Његовог царског и краљевског величанства, 
право на наследство, у Мађарској и њеној круни, и уз помоћ Божју у већ поново 
враћеним деловима, и у онима које ће се још вратити, у државама и провинцијама, 
омогућава се Аустријској кући и по женској линији, а на првом месту сада 
владајућем његовом најсветијем царском и краљевском величанству. 

6. §. После тога, ако се прекине, покојном Јосифу.
7.§. И после прекида ових, покојног и славног Леополда, и потомака царева и 

краљева Мађарске, и на потомке римокатоличких принчева оба пола, од стране 
сада владајућег најсветијег царског и краљевског величанства у Немачкој, и ван 
тога и са Мађарском и са деловима који су спојени с њом, државама и провинцијама 
према унапред одређеном праву и реду. Неподељиво и нераздвојно, узајамно и 
заједно поседовање по наследству у другим државама и провинцијама на основу 
унапред одређеног реда прворођенства ради владања и управљања предају. 

III. Његово најсветлије царско и краљевско величанство племству државе са 
прикљученим деловима, како документима потврђена, тако и сва друга права сло-
бода, привилегија и имунитета и све законе и одобрене обичаје (...) Милостиво ће 
потврдити и одржаће.

1.§ Слично и његови потомци, будући законито крунисани краљеви Мађарске 
заједно са прикљученим деловима, одржаће све привилегије сталежа државе са 
прикљученим деловима. (“Pragamatica sanctio, 1723. године“)

ПРИЗНАВАЊЕ НАСЛЕДСТВА 
ПО ЖЕНСКОЈ ЛИНИЈИ 

Шта регулише Pragmatica 
sanctio? Наведи под којим 

условима су прихватили стале-
жи Мађарске наслеђивање по 
женској линији. Какве замисли 
се крију иза ових услова? Какву 
алтернативу је имала Хабзбурш-
ка власт у овој епохи? [ З ]
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ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ 
МАЂАРСКЕ 

„Његово најсветије величанство је основао краљевско 
намесништво под председништвом палатина, у чијем 
саставу су, према именовању од краљевског величан-

ства, 22 саветника из редова епископа, горњег племства и племства и са свих стра-
на државе. (...)

5.§. У законитом одсуству палатина у овом савету ће председавати државни 
судија.“ (Закон о успостављању намесништва, 1723. године, XCVII параграф)

„Сасвим је праведно да краљевско намесништво против државних закона 
ништа не одлучује

1.§. А скупштинске одредбе с онима с којима треба нека спроведе.“ (Закон о 
успостављењу намесништва, 1723. године, CII параграф)

Државно уређење Мађарске
Установи у којој мери се 
мењало државно уређење 

Мађарске у односу на XVII век. 
Анализирај ову промену из ас-
пек та модернизације. Како су 
у ти цале ове промене на однос 
владара и сталежа? Анализирај 
од нос мађарске државе и ца ре-
вине. Наброј која су права краља. 
Какве могуђности су ова права 
пружила владару? У чему се са-
сто јала снага жупаније у односу 
на централну власт? [ З ]

Установи у којој мери На-
месништво, као централни 

орган, извршава вољу сталежа и 
у којој мери извршава вољу кра-
ља. Одреди његов делокруг. [ З ]

УРЕЂЕЊЕ И 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

СКУПШТИНЕ 

„4. Искуство нам казује да су државне скупштине 
увек штетне по владара, зато не треба сазивати стале-
же. 

5. Међутим, околности нам налажу да се обратимо појединим жупанијама, и 
треба радити на томе да Његово величанство преко поджупана и ситних племића 
стекне што већи утицај и да своје замисли спроведе преко појединих чланова 
скупштине, а не преко целог сабора. Ако ово применимо са потребном опрезно-
шћу и истрајно радимо на томе, за неколико година ће се показати резултати. Али 
на адекватан начин треба отпочети и није се слободно задовољити понизним и 
лепим речима, него дела треба гледати, њих треба награђивати или кажњавати.

6. У одредбе државне скупштине и у домаће законе није дозвољено дирати или 
против њих радити. Нипошто није дозвољено одати да имамо намеру ограничити 
право племства на неплаћање пореза. То би изазвало огроман скандал и све добре 
замисли би пропале.“ (Из предлога државног канцелара Кауница [Kaunitz], 1761. 
године)

Како оцењује улогу и снагу 
мађарске државне скупшти-

не канцелар? Како види однос 
државне скупштине и жупанија? 
Какву тактику сматра добром? 
Каква је веза између ове тактике 
и мађарских установа? [ З ]
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ДРЖАВНЕ СКУПШТИНЕ У XVIII ВЕКУ 
после Сатмарског мира 

Време Место
1712 (1708) –1715 Пожун
1722–1723 Пожун
1728–1729 Пожун
1741 Пожун
1751 Пожун
1764–1765 Пожун
1790–1791 Будим, потом Пожун
1792 Пожун

Уређење и функционисање скупштине
Прати ток доношења закона. Анализи-
рај из аспекта сталежа уређење и 

састав скупштине државе. [ З ]

Зграда земаљске скупштине у Пожуну
Из којих разлога је остала земаљска 
скупштина у Пожуну до 1848. године? 

[ З ]

Установи карактеристике временске 
расподељености државних скупштина. 

Какве политичке тежње претпостављаш на 
основу временске поделе? Какви су се спољ-
нополитички, и унутрашњополитички дога-
ђаји десили за време државних скупштина?
[ У ]

УРЕЂЕЊЕ И 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

ЖУПАНИЈЕ 

„Приближавањем избора племство државе је вршило 
непрестану агитацију. (...) За ово је дало повода један 
бал, један спортски догађај, један рођендан и док су 

се млади забављали, старији су (...) у главним цртама одредили цео ток изборне 
кампање. (...)

Зграда жупанијске скупштине у Сек-
сарду, двориште у којем је некада 
било живо

Одреди на мапи које жупа-
није је центар град Сексард. 

У каквом стилу је зидана зграда, 
на шта указује величина зграде?
[ З ]
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Сматрали су изузетно важним да на бину поставе првокласни ци-
гански оркестар који је за ову прилику свирао песме са прикладним 
текстом. На кортеше или на ситно племство „опанкаше“ (nobiles)–
чији је глас исто толико вредео као било ког племића – осим вина од-
личног укуса ништа није могло тако да утиче као лепа музика. Често 
се дешавало да је кандидат изгубио гласове, јер у циганском оркестру 
није било добрих свирача. (...)

Бирачи су долазили на кочијама или на коњу, али увек на челу са 
младим кандидатом, са стотине и стотине застава, гласном музиком, 
уз галаму су пошли на место избора, у градску кућу. Ради комоције 
бирача у близини зграде су оградили једну територију где су се целе 
ноћи могли веселити, пушити цигаре и плесати. Међутим, редари 
појединих партија строго их контролишу како се препирке и свађе не 
би претвориле у тучу. Истовремено мотре на превртљивце, јер тајни 
агенти противничке партије ни тада не губе време. 

Следећег јутра сви су пошли у градску кућу где су говор ишпа-
на пратили са мало интересовања. Уз вику хиљаду и хиљаду људи 
прочитали су имена кандидата чиме је почео избор. Био је обичај да 
партије у одвојеним двориштима гласају због могућих сметњи и кон-
фликата; да се ово и одржи, на линије дворишта су поставили војни-
ке. (...) Када је већина гласала и судбина кандидата била запечаћена, 
брзо се смањила напетост. Истина, када је успех избора зависио само 
од два-три гласа, у оном који је изгубио још је месецима живела горка 
трема избора. Неколико пута је дошло и до двобоја, али који никад 
нису били опасног исхода и у сваком случају су завршени са потпу-
ним помирењем. (...)“ (Терезија Пулски [Pulszky Terézia]: Из мемоара 
једне мађарске госпође, 1850. године)

Реконструиши ток жупанијских избора. 
Ко је могао учествовати на њима? У ко-

ликој мери је утицао круг присутних на ток из-
бора? [ З ]

„Десно од спикера седели су министри и њихови помогачи, сада 
виговци и радикали: лево опозиција, сада торијевци, као два против-
ничка табора. Човек са десне стране не узима у обзир предлог друге 
стране; његови ће сигурно аплаудирати, а друга страна ће сигурно 
негодовати, независно од тога да ли је оно што говори блиско веч-
ној мудрости. Тужно сам посматрао оштру одвојеност и пожелео сам 
да Бог сачува моју нацију. Разна мишљења су неизбежна, партије 
нису потребне. То, међутим, не можемо порећи да су владе виговаца 
и торијеваца, које су се смењивале, сигурном руком водиле Велику 
Британију и да се у установама ускладио принцип конзервативизма 
и прогреса. (...)

Овде је посланик представник целе државе, а не жупаније или гра-
да. Према томе, овде нема ни упутстава, јер би то представнику држа-
ве само нација могла дати (што би био закон), а не једна провинција. 
(...) Али код нас су делегати као машине; у 20 предмета неко по мом 
мишљењу говори јер му је то наређено, без тога да би тако и осећао 
како говори и како ја осећам, и обрнуто, ко је са мном у потпуној са-
гласности, приморан је да се бори против мене. (...) Јасно је, дакле, да 
делегат нас представља, оне који му дајемо упутства и који га сваког 
часа можемо опозвати. Енглески делегат даје, додуше, обећања, али 
га нико ни на шта не може приморати под претњом опозива, и у Пар-
ламенту поступа као јединка и треба да слуша само своју савест, јер 
се на њу заклиње да ће служити за добробит државе. (...) Они заседају 
и доносе одлуке, не обазирујући се ни на кога осим својих убеђења, 
јер су безусловни повереници нације. (...) А наши делегати десну 
руку стављају на упутство, а леву на груди. (...)“ (Берталан Семере 
[Szemere Bertalan]: Путовање по иностранству, 1838. године)

У којој мери је одговарао и у којој мери се 
разликовао мађарски заступнички систем 

и ред заседања скупштине од описа идеје о др-
жави истог периода? Размисли то и по питању 
система упутства делегатима. Откриј пред-
ности и недостатке овог система из аспекта по-
литичких сукоба у XVIII–XIX веку. [ З ]

Избор чиновника. Сцена из доба реформи
Прикажи карактеристике жупанијских из-
бора. Упореди слику са извором. [ З ]

Откриј како оцењује аутор систем упутства делегатима. У којој мери 
утиче на његово мишљење његов однос према енглеском уставном 

систему? [ У ]
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Мађарска државна скупштина је 
била чврсто утврђење племства које је 
бранило своја сталешка права и уставну 
посебност државе у оквиру царевине. 
Функционисање скупштине се базира-
ло на систему упутстaва делегатима. У 
XIX веку, у доба реформи, он је функ-
ционисао као оквир за мађарске поли-
тичке тежње. Наравно, већ су и савре-
меници критиковали овај систем. 
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УНИШТЕНА ДРЖАВА После ратова са Oсманлијама 
значајан део државе – природна средина, грађеви-
не – био је у рушевинама. У пределима који су били 
под Османлијама и дуж одбрамбене линије већинa на-
сеља и становништва била је уништена. Место нека-
дашњих ораница заузеле су ливаде или дивља при-
рода. Посекли су шуме на Алфелду, а у Кишкуншагу 
уместо биљака појавио се песак. Хладнија клима XVII 
века (мало ледено доба) још више је повећала штете 
(поплаве, ширење мочвара).
 Међутим, штета, нанесена природи, скоро је 
незнатна наспрам људских губитака. Људи су ма-
совно умирали у походима и услед глади и епидемија 
које су се шириле после похода. Истраживачи станов-
ништва ранијих доба (историјски демографи) нису са-
гласни о мери губитака становништва, али да су губи-
ци били веома знатни, то нико не оспорава. Сматрају, 
да се број становника – који је за време краља Матије 
износио 3,5 милиона људи – у периоду од двеста го-
дина само у скромној мери повећао, док се у Европи 
повећао за 60%.

СЕОБЕ – УСЕЉАВАЊА Држава је најнижу демограф-
ску тачку достигла 1711. године. У XVIII веку су још 
свакидашње биле епидемије (куга, богиње, колера), 
али је већ почела заштита против епидемије. Власти 
су карантинима све успешније сузбијале њихово ши-
рење. Последња значајнија епидемија куге је среди-
ном XVIII века харала државом. Богиње су потиснуте 
вакцинама, преузетим крајем века из Енглеске. У пр-
вој половини XVIII века већина становништва је још 
била на рубу глади, међутим, захваљујући мирнијем 
раздобљу и покретању производње, од средине века 
глад је скоро потпуно потиснута. Крајем века број 
становника је удвостручен (приближно око 10 мили-
она). Овакав пораст не би се могао постићи само раз-
множавањем становништва – порасту становништва 
су у знaтној мери допринеле сеобе. 
 За усељенике су плодне, ненасељене територије 
биле привлачне. Насељавање је обављено на два начи-
на: организовано и индивидуално. Организовање на-
сељавања је потпомагао Двор и велепоседници. Двор 
се ангажовао због повећања броја порезника и ради 
ширења католичке вере, а велепоседници због недос-
татка радне снаге.

Организовано насељавање у већини случаје-
ва значило је позив католичким Немцима (збирним 
именом Швабе) који су живели изван територије Ха-
бзбуршке царевине. Швабама су пружили знатне 
повластице (нпр. ослобађање од државних пореза), 
штавише, у Банату у другој половини XVIII века до-
били су намештене куће са окућницом и домаће живо-
тиње. Швабе су насељавали раштркано. Тако су нас-
тала швапска насеља око Будима, у Бекешу, у Бакоњу, 
у Вертешу и на широј територији Барање, Толне, Ба-
чке и Баната. 
 Слободне територије су мамиле и оне који су жи-
вели покрај државних граница. Усељавање суседних 

народа је извршено без централне организације,
спонтано. У северну Угарску су пристигли Пољаци
(утопивши се у Словаке), у Поткарпатље Русини и у 
великом броју Румуни из Влашке и Молдавије. Под-
стицај за сеобу Румуна је повећавала чињеница да су 
под османлијском влашћу били претерано опорезива-
ни, а и животни услови су им били јако неповољни.
 Слободне земље су покренуле и унутрашњу се-
обу. Опустошене територије су се простирале, у пр-
вом реду, у средини државе и на јужним крајевима. 
Због тога је густоћа насељености на периферијама – 
без обзира на то што су овде биле земље слабијег ква-
литета – била већа него на Алфелду. Ова разлика – уз 
помоћ велепоседника који су се суочавали са мањком 
радне снаге – покренула је значајну унутрашњу сео-
бу (миграцију). Из брдовитих крајева Мађари, Слова-
ци, Русини и Румуни кренули су према унутрашњости 
Мађарске.

ЕТНИЧКИ УТИЦАЈИ ПОРАСТА СТАНОВНИШТВА За 
један век држава је у великој мери надокнадила губи-
так становништва, настао за време Османлија. Пошто 
је у то доба било уништено – првенствено – мађарско 
становништво, захваљујући досељавањима, значајно 
су се прoменили етнички односи у држави. Према 
проценама размер Мађара се са 80 посто, колики је 
био у XV веку, смањио на 40–42 посто. Мађарска је 
постала вишенационална држава.
 Приликом унутрашње миграције Мађари који су 
живели на периферијама одселили су се према цен-
тру државе. На тај начин у унтутрашњим крајевима 
државе Мађари су сачували своју бројчану већи-
ну, међутим, етничка граница између Мађара и наци-
оналних мањина све више се померала према унутра-
шњости. Пошто су у долинама брдовитих крајева 
остала острва Мађара, а мањине су насељавале Ал-
фелд, а Швабе су се насељавале раштркано, на многим 
местима у држави настале су мешовите националне 
територије. Границе великих етничких територија су 
се преклапале, продирале у суседну територију, па су 
обухватале мања етничка острва. Штавише, као ре-
зултат унутрашњих и спољашњих сеоба унутар једног 
села су могле живети заједно две или три нације. Те-
риторија око реке Тамиша, која је пре била сасвим не-
настањена, након насељавања пружила је најшароли-
кију слику. Овде су већину, у приближно истом броју, 
чинили Мађари, Румуни, Срби и Немци, а поред њих 
су живели Словаци, Чеси, Италијани и Русини. 

НАЦИОНАЛНОСТИ И ЊИХОВ ДРУШТВЕНИ ПО-
ЛОЖАЈ Националности су у различитим слојеви-
ма друштва биле несразмерно присутне. Национал-
ности у Мађарској осим Хрвата, нису имали своје 
племство (тзв. крња друштва). Улогу водећег слоја, 
у ограниченој мери, испунило је њихово свештен-
ство или грађанство, које се тек формирало, и инте-
лигенција. На овај начин у вођству државе су игра-
ли незнатну улогу. Због ових узрока цркве су имале 

13. Препород државе
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значајну улогу у животу националности. Ова уло-
га нарочито је била велика снага код тзв. нацио-
налних цркава (Румуни, Срби), то јест, када је црква 
у оквиру националности имала посебну организацију. 
Где у вођству цркве националности нису играли одлу-
чујућу улогу (нпр. католички и евангелистички Сло-
ваци), тамо је само ниже свештенство постало покре-
тач националних покрета.

Словаци су у великој већини живели у север-
ној Угарској и били су, скоро искључиво, кметови. 
У XVIII веку њихово племство је сматрало себе де-
лом мађарског племства, и у доба националног буђења 
прикључило се мађарској нацији. Словаци су имали 
један веома танак слој занатлијског малограђанства 
које је на леђима носило своју радионицу и, трагајући 
за послом, обилазило целу државу. 

Русини су живели у брдима Поткарпатја. Били су 
кметови и њихово гркокатоличко свештенство је 
образовало танак слој русинске интелигенције. 

Румуни, настављајући своје усељавање, у XVIII 
веку чинили су већину становништва у Ердељу. 
Њихов водећи слој су чинили православни а касније, 
са католичком црквом сједињени, тзв. гркокатолич-
ки свештеници. Од краја XVIII века међу Румунима, 
који су се уселили на Саску земљу, образовао се танак 
трговачки слој.

Срби су у већини живели на југу, у тзв. војним 
крајинама и били су под вођством Ратног саве-
та, тако су практички били независни од мађарског 
водећег слоја. Они Срби који су живели изван војне 
крајине били су у већини кметови, а у мањем делу 
трговци. Српска православна црква је била јака; 
она је још од Леополда I добила привилегије: са одо-

брењем владара Срби су могли бирати своје епископе 
и могли су одржавати црквене саборе. Српска право-
славна црква је помагала њихов национални раз-
вој.

Немци су сачињавали три, у друштвеном погледу 
различите групе. Католичке Швабе су били сеља-
ци, живели су раштркано по држави. У градовима су 
живели немачки грађани. Од средњег века у држави 
су живели Саси у Сепешегу и Ердељу, који су били 
евангелисти.

МАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ГРУПАЦИЈЕ Број Цигана
(Рома) у XVIII веку још је био доста мали. Они су се 
насељавали од XV века и били су пореклом из Индије 
(у оној епохи су сматрали да су Египћани). Главна ка-
рактеристика њиховог начина живота било је сеља-
кање. Тада су почели и да се баве занатством (ковачи, 
коритари, трговци коњима – џамбаси). Цигане, који 
су се стално селили, у првој половини тог века жупа-
није су повремено протеривале са својих територи-
ја. У другој половини века просвећени апсолутизам 
је насилним методама неуспешно покушавао трајно 
да их насели.
 Присуство Јевреја у држави датира још из средњег 
века. За време Османлија значајна заједница је живела 
у Будиму која је приликом опсаде 1686. године униш-
тена. У XVIII веку, услед усељавања, њихов број се 
повећавао. С једне стране су богати трговци долази-
ли из наследних земаља, с друге стране, од краја века 
су из Галиције – з бог прогона – бежали сиромаш-
нији. У Мађарској су се у првом реду укључили у – 
тада још неразвијену – трговину, а било је и таквих 
који су изнајмили крчму, месару од велепоседника.

УНИШТЕНА ДРЖАВА „Нема ни једног поточића чија би вода била питка, свуда само мочваре и њихове смр-
дљиве воде, што животиње не могу попити. Нема ни једног дрвета чија би крошња да-

вала хлад за путника, свуда висока трава у којој коњица треба да крчи пут за пешадију. На целој равници ни једно 
пријатно склониште. Од човека ни трага.“ (Опис учесника ослободилачких ратова, 1687. године)

„Ова низија је тако равна као да је поплочана, и што је главно, веома је плодна, међутим, у највећем делу је пуста, 
празна и необрађена. (...) Нема ничег тужнијег на свету него путовати преко Мађарске, поготово ако замислимо да је 
некада била у значајном процвату, а данас на оваквој великој територији и човека једва може видети. (...)

Малобројно становништво у Мађарској доста добро живи, мада новаца немају, али им шуме и поља у изобиљу 
дају храну. (...) Њихова одећа је веома бедна, направљена је од овчије коже, још и капе и чизме.“ (Из писма Леди 
Мери Монтаг [Lady Mary Montague], супруге цариградског британског посланика који је био на пропутовању преко 
Мађарске 1717. године)

Уништени Будим
Сумирај утицаје ратова под-
руг века на стање градова, 

индустрије и природне околине. 
[ З ]

На основу извора наведи карактеристике становништва, насеља и природе. [ З ] 1
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СЕОБЕ - УСЕЉАВАЊА

„45. Одмах следеће среде дадиља мога сина Павла се разболе од куге, али је то 
тајила, мада је имала чвор у слабини, тврдила је да је окилавила, ја сам и поверова-
ла, али у четвртак у селу у шест кућа се појави куга. Шта ми је чинити? Саопшти-
ла сам својима да ћу отићи становати у башту или у поље, где су давно калуђери 
имали свој манастир, јер су сви моји поданици оболели од куге. (...)

96. Ах, али каква неописива горчина! Која ме је снашла 1731. године 9. дана 
у месецу Мале Госпојине, после тринаест дана дизентерије, дивота мојег очног 
вида, радост мога срца, мој драги Жигмонд се оте од мене, од девет и по године 
свога живота. Са којим и опстанак моје куће је постао безнадежан, пошто је мој 
Габор био врло слаб, и на њега нисам много наде гајила.

101. Здравље мога мужа је почело пропадати и услед разгранатих брига и мр-
шавити. Водена и сува болест га заједно спопаде, сва спољашња средства употре-
бих, пошто ми је Господ дао могућности: али Господу није било по вољи осветити 
ова средства.“ (Из мемоара Кате Бетлен (Bethlen Kata), средина XVIII века)

„Високи Дворски ратни савете, добронамерна, милостива и високопоштована 
Господо!

Високи Дворни савет је вероватно довољно упознат, да су горње делове 
Мађарске посетили бич Божији, унутрашњи немири, злогласне епидемије, штетна 
поплава вода, чудновата измена и велика маса мува и мишева и направили штете 
у толикој мери да су становници у свакојакој стоци претрпели неописиву штету, 
па су постали неспособни за било какве обавезе, јавне терете и дажбине. Када се 
пружи повољна прилика, не само ради своје користи, него ради општег добра, са 
марљивошћу и са свом снагом се трудим, да Швабама, који су били приморани 
да оставе своје домове и да траже залогај хлеба у овој опустелој држави, насе-
лим празна насеља, и да овај велики мањак становништва делимично ублажим, 
истовремено да се бринем о обавезама, јавним теретима и дажбинама, и што је 
најбитније, да се католичка вера умножава.

Међутим, пошто јасно видим, да без милости, помоћи и добре воље висо-
ког Дворског ратног савета ово успешно не могу спровести, зато у своје име и 
у име других понизно молим да (...) уз помоћ месних заповедника у Мађарској 
и у наследним кнежевинама од сваких плаћања, од узнемиравања од стране ца-
риника и свакојаких порезника, слободно можемо путовати, и да на месту њи-
ховог насељавања буду ослобођени неколико година од јавних терета и дажби-
на, да буду поштеђени од пописа и од регрутовања, и да на гореречени начин о 
добру и користи државе благоизволи се бринути. (Молба Шандора Карољија 
[Károlyi Sándor]1712. године)

Миграција становништва у 
Мађарској током XVIII века

Шта је проузроковало сео-
бе народа? Одвоји три вр-

сте миграција које су биле типи-
чне за ову епоху. Изведи неколи-
ко закључака на основу мапе о 
етничким односима у XV веку и о 
миграцији народа у XVIII веку.
[ З ]

План насељеног швапског села из 
дру ге  половине XVIII века

Са којим циљем је напра-
вљен план? У којој мери 

нам приказује извор спољашњу 
сређеност швапских села и њи-
хово богатство? Наведи неколи-
ко чињеница за тумачење ове 
појаве. [ З ]

Анализирај односе за вре-
ме епидемије. Шта су све 

покушавали да би се бранили од 
епидемија? Оцени ефикасност 
одбране. [ З ]

Којим разлозима објашња-
ва Карољи опадање станов-

ништва? Чиме образлаже усе-
љавање? У којој мери утиче на 
његове разлоге чињеница коме је 
упутио писмо? Какве је олакшице 
желео постићи? Зашто су биле 
потребне те олакшице? [ З ]
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„Када је покојни у Господу барон Харукерн (Harruckern) 1716. 
године почео насељавати свој посед, који је остао пуст и празан од 
1685. године, нико се није хтео населити, пошто се човек бојао кр-
вопролића ратова. Али овај мирољубиви господин знао је наћи пута 
и начина да из целе Мађарске, и из неколико страних држава, Шва-
пске, Франачке и Рајне у Немачкој, позове људе овамо. Новим ста-
новницима је дозволио слободно вероисповедање. Мађари, Немци, 
Словаци, Срби и Румуни са пријатељстом су примљени. (...)

Господин је од њих јако мало пореза и кулука захтевао; напро-
тив, својим вољеним кметовима са добром вољом је учинио услугу и 
са радошћу их посматрао. Феудалне дажбине је тражио у новцу, али 
плаћање је препустио њима и због тога оне становнике који су се настанили на ње-
говом поседу у питању плаћања и умножавања ставио је на такву чврсту основу, 
која и до данашњег дана постоји. (...)

Са овим, (...) кметови су доспели у такав положај (нарочито настањени веома 
сиромашни људи), да свакоји порез, кулук, десетину и кирију што су дуговали 
господару у готовини су могли исплатити. 

И у року од неколико година на опустелом поседу подигла су се сасвим нова 
насеља, и онима се чини невероватним који их још нису видели. Тамо где је пре 
педесет- шездесет година стојала једна чађава колиба, неко турско купатило, стан 
неких Јермена и њихов мајур, тамо су сада насеља од 500, 600, 800 и 1000 кућа, са 
5000, 6000 и 8000 становника. Пре педесет година је живело на овом поседу Хару-
керна једва неколико хиљада људи, а сада живи њих око 60-70 хиљада. 

Ова земља која је стотину година за време Турака и хришћана била само на 
неколико места обрађивана, само малим трудом и послом најлепшу пшеницу је 
родила; сељак је само једанпут орао, ипак је пожњео најлепшу пшеницу. Његове 
марве су такву траву пасле у којој ако би на стотину мађарских волова лежало, само 
би им се врх лепо израслих рогова видео. Сељак, поготово на почетку усељавања, 
могао је орати и косити где му је била воља јер је било довољно ораница, ливада и 
пашњака.“ (Шамуел Тешедик [Tessedik Sámuel]: Сељак у Мађарској, 1784. године) 

Прочитај са илустрације како се мењао број становника. Упореди 
са европском ситуацијом. Које чињенице су утицале на број ста-

новника? У којем су односу минималне и максималне процене у овој 
епохи? Шта је узрок томе? [ З ]

Установи које су биле моти-
вације велепоседника за 

усељавање. Шта је омогућило 
успех? На који начин су се про-
менили демографски и етнички 
односи територије? [ З ]

ЕТНИЧКИ УТИЦАЈИ НА ПОРАСТ СТАНОВНИШТВА

Народи Мађарске и Ердеља на крају 
XVIII века

Анализирај етнички састав 
Мађарске и географсе од-

носе. Установи особености ет-
нич ког састава Ердеља. Анали-
зи рај однос између управе и 
ет нич ког састава. [ У ]
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НАЦИОНАЛНОСТИ И ЊИХОВ 
ДРУШТВЕНИ ПОЛОЖАЈ

„Што се тиче немачког становништва наше Барање, 
са малим изузетком свако хвали њихову радиност, 
признају их као најимућније међу становништвом 

жупаније. Њихове куће су много лепше, шире, него што су мађарске и српске. У 
штедњу се боље разуме Немац него Мађар и Србин, боље се храни и боље се оде-
ва него они. Своје земље боље и марљивије обрађује него они, другим речима, у 
свему превазилази становнике другог језика. (...)

Начин живота немачког народа је, скоро без изузетка, земљорадња. Сву по-
требну храну свако сам производи. Не задовољавају се својим урбарним земља-
ма, зато све газде са поседом, као и бескућни жељири у аренду и напола узимају 
земљу, много пута далеко од својих села. (...) 

Најбоља особина Немца је марљивост; он је добар поданик, послушан кмет, 
много пута, истина, више из страха него из савести.

Где сада станују Немци, тамо су после протеривања Турака становали Раци, 
односно Срби. Населивши се Немци, пошто су били марљивији, један за другим 
су покуповали српске поседе тако да су се Немци све више множили, а Срби се 
смањивали. Тако, на пример, у Рацпетри су некада живели сами Срби, а данас 
тамо од Србина ни гласа. (...) Њихова чудновата марљивост летње вечери често 
промени на дане, тј. и ноћу коси, копа и жање Немац. Своје сено не оставља на-
пољу више недеља, као Мађар и Србин на више места већ, да га не би изложио 
невремену, него кад се осуши, одмах га вози кући и ставља га у шупу. Ретко да 
Немац нема детелину. После жетве две недеље нема таквог Немца, чије жито није 
овршено. Са одличном марљивошћу врши Немац и виноградарство. Заиста се 
чуди човек да онај виноград што је још јуче необран стојао, данас га већ гледа око-
паног. Ретко је код Немаца, ко не зна писати, а још ређе да не зна читати.“ (Микша 
Хеблинг [Höbling Miksa]: Лекарски извештај жупаније Барање, 1845. године)

Установи на основу извора друштвени положај Шваба (имовина, занимање). Из-
вор помиње три националне групе. Окарактериши ове с једном реченицом на ос-

нову извора. Сакупи оне особености које Немце разликују од осталих етничких група. 
Испиши у свеску занимања која се спомињу у извору и напиши поред њих који произ-
води их карактеришу (користи и лексикон). Сакупи на основу извора оне детаље који 
се односе на модерну пољопривреду. [ П ]

„Срби су обично јаки, мишићавог стаса, стрпљиви, навикли на оскудевање, и 
страшно лени. Умереност и брига о будућности не карактерише их баш. (...) Своју 
децу Србин већ у колевци прстенује, и са 14-15 година српски момци се већ жене, 
и понајвише узимају 4-5 година старије девојке. Српски младић се никада не жени 
да оде у женину кућу за домазета, него су сви прирасли очевој кући, чак и ако их 
је много. Српски младић и девојка никад не иду у надницу, нити да служе, јер то 
сматра за велику срамоту. 

Има српских кућа где станује по 10-12 брачних парова, 40-50 душа. Најста-
рији мушкарац има неограничену власт над целом породицом. Њега сваки члан 
породице без приговора слуша. Он плаћа порез, он се брине о потрепштинама, он 
купује за целу породицу шешире, кабанице, опанке итд. Он станује у такозваној 
кући, а остали парови у нездравим тамним шупама спавају које се налазе у дво-
ришту. Колико су обично лени српски мушкарци, толико су марљиве њихове жене, 
које су често приморане да издржавају и одевају целу породицу.“ (Микша Хеблинг 
[Höbling Miksa]: Лекарски извештај жупаније Барање, 1845. године)

Објасни на основу илустрације појам крњег друштва. Установи којем друштве-
ном сталежу припада већина националних мањина. У којој мери мења слику која 

је установљена на основу процентуалних података, упознавање структуре друштва?
[ З ]

Илустрација румунске породице са 
почетка XIX века

Установи шта одређује но-
шњу породице: национална 

припадност, друштвени положај 
или занимање? [ У ]

Друштвени слојеви етничких мањина 
у Мађарској

Објасни на основу илустра-
ције појам крњег друштва. 

Ус танови којем друштвеном ста-
лежу припада већина национал-
них мањина. У којој мери мења 
слику која је установљена на ос-
нову процентуалних података, 
упознавање структуре друштва?
[ З ]

МАЊЕ НАЦИОНАЛНЕ 
ГРУПАЦИЈЕ 

„Њено царско величанство је већ упознала из мно-
гих извештаја, да су лутајући Цигани већ навикли 

живети од крађе и лоповлука, што је веома штетно за државу. Било колико одреда-
ба су донели да овај народ доведу код оних, од којих би стекли знање и научили 
поштени начин живота, 11 окружних наредаба у којима се забрањује њихово име, 
да се укључе у цехове да се трајно населе, (...) 

Пошто (...) држати у незнању није мило ни Богу, а не би било на корист ни 
људском друштву, гореадресираним вашем господству Краљевско намесништво 
наређује следеће:
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Као прво: (...) до краја следећег фебруара, све циганске породице треба попи-
сати, назначећи њихове жене, децу, њихов пол и узраст, исто тако ако имају неки 
занат, њихову вероисповест. Нека их попишу тако да то одговара стварности, да 
попишу и одсутне и странце поименце, назначивши код кога и зашто пребивају. 
(...) Нека се побрину за себе и нађу кметско или желирско место становања, код 
својих господара за сталан стан, да дају одређене дажбине, тако да би то могли код 
следећег пописа забележити, да која циганска породица, у којем насељу код којег 
велепоседника се настанила (...) ако би се после одређеног временског рока нашли 
цигански шатори и колибе, судије села, под претњом строге казне нека их попале 
или сруше. Али већ сада унапред их треба обавестити, да оне породице које се 
нису побринуле о сталном становању, (...) власт ће ухапсити, (...) и приморати да 
поправљају путеве, или да врше друге јавне радове (...)

Као четврто. (...) Да не би оштетили оне који са правом држе коње, а други да 
краду под тим изговором, зато нека је Циганима обично забрањено држање коња, а 
ако је неко од њих трговао великим бројем коња, њему ће бити дозвољено само ако 
буде могао показати уверења о томе да су коњи његови (...)“ (Из наредбе Марије 
Терезије, 1769. године)

Установи на основу извора карактеристике начина живота Цигана (место стано-
вања, занимање итд). У првом реду шта су хтели постићи овом наредбом (мо-

жеш одговорити и у две речи)? Ка којем занимању жели наредба да их привуче? Как-
ва средства су користили, по наредби, за постизање овог циља? Какве методе 
предлаже наредба? Чији би био задатак извршење ове одлуке? Замисли, да ти мо-
раш решити овај проблем уместо Марије Терезије. Шта би учинио другачије ради 
постизања циља? [ З ]

Циганка са својом децом

Установи на какав начин 
живота указује извор. [ З ]

„Овај придошли и страни народ се толико размножио и преплавио читав Ер-
дељ, да од три признате нације две је већ, ако баш и није превазишао, али им је 
постао раван. Зачуђујућа је плодност овог народа: јер видимо да многа села која 
су пре 50 година била делимично насељена Власима и Мађарима или измешана 
са Сасима, а сада, пошто су староседеоци изумрли, свуд су се населили потомци 
плодних Влаха. Осим тога могу се видети многа села у којима само зидови, храмо-
ви и њихови торњеви показују да су некада била у власништву Мађара или Саса. 
Њихови данашњи становници су сви страни Власи, које ако на време не сузбију, 
штавише, ако се пусти да ојачају, прети опасност од мноштва ових странаца и 
њихове необузданости и нашег трпљења (...) да ће донети пропаст и уништење 
на ердељски народ.“ (Меморандум ердељског мађарског племства, 1744. године) 

„Драги читаоче, који веома волиш своју отаџбину и своју Мађарску нацију! 
 Не може се затајити да међу Мађарима нису били у сваком добу мудри људи са 
великим знањем. (...) пошто су свој живот провели у непрестаној борби, више су 
оружјем стекли славу, неголи науком. (...) Од оног времена откада је Турчин постао 
велик у Европи много пута је Ердељ и Мађарску начинио као кућу коју су почис-
тили и у којој није остало ништа. Тако да су заборавили за школе и за станиште 
Муза, па су тражили клисуре у камену, пећине и висока брда, да би сачували свој 
живот. (...) То је узрок томе што не постоје писмена, и да мало има научника. (...) У 
мноштво мађарских научника има неколико ердељских Саса и из Словачког народа 
из Мађарске. Али они су сви такви од којих се не може оспорити мађарски назив. 
Јер и они су себе називали Мађарима у страним државама. Са својим делима били 
су велика красота мађарској нацији и странци су их сматрали за Мађаре. Својим 
трудом су доказали да су достојни да се називају синовима отаџбине.“ (Из дела 
Петера Бод: Мађарски Атенас [Bod Péter: Magyar Athenas], 1766. године)

Објасни зашто се код водећег слоја појавила „свест хунгарус“. Потражи у историји Мађарске у XVIII веку сукобе који 
су били на националној основи. Откриј какве су још чињенице могле довести до етничких сукоба (нпр. Војна краји-

на). [ З ]

На какву појаву обраћа 
паж њу извор? Сакупи обе-

лежја модерног националног 
по гледа и пређашњег стале-
шког погледа. [ З ]

Како види аутор однос ма-
ђарских етничких мањина? 

Помоћу текста опиши карак те-
рис тике „свести хунгарус“. [ З ]

14

16

17

15

До краја XVIII века у Мађарској није играо значајну улогу национализам, та модерна национална идеја. 
Главне тачке свести човека тога времена били су друштвени положај и верска припадност. У редовима водећег 
слоја–независно од националне припадности–у XVIII веку још је постојала свест о поистовећивању са државом 
тзв. „свест хунгарус“. Због тога се до 1780-их година не сусрећемо са етничким конфликтима.

Гл
ед

иш
та
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ПОЧЕЦИ ОБНОВЕ У мирном раздобљу после Рако-
цијевог устанка могла је почети обнова. Држава је 
била после више векова пред шансом за проспери-
тет. Обнова и развој је почео са различитих нивоа, 
зависно од појединих предела државе.
 Најразвијенији део државе била је некадашња 
Мађарска под управом краља, која је била нетак-
нута од стране Oсманлија. Овде је било најмање 
пустошењa, а због близине наследних земаља за 
производе овог дела државе су се пружили повољнији 
тржишни услови. На територији која је била под ос-
ман лијском влашћу, све је требало изнова почети, 
од поновног обрађивања земље до насељавања. Ердељ 
се налазио на основу полазног стања између нивоа 
западног и турског дела земље. Међутим, налазио се 
далеко од тржишних могућности (од Аустрије), зато 
je његов развој био спорији у односу на остала два 
дела државе.

ПОЉОПРИВРЕДА У XVIII веку у Мађарској – 
слично осталим државама Европе – пољопривреда је 
представљала најважнију привредну грану. Стога је 
пољопривреда одредила стање државе.
 На територији некадашње мађарске краљевине
на  великим поседима се раширило мајурско газ-
динство, пошто су поседници могли продавати своје 
производе у наследним земљама. Тако су поред бечког 
Двора велики поседи били они који су се залагали за 
одомаћење нових пољопривредних достигнућа.
 Појавило се стајско сточарство и распрострањене 
су нове, расније (плодније) врсте. Сива говеда су 
потиснуле нове врсте, увезене са Запада, које су давале 
више млека, старе мађарске врсте оваца врсте мерино 
са дужом вуном. У гајењу биљака, поред тропољног 
система, појавио се плодоред. На крају века су се 
распространиле биљке чије обрађивање је тражило 
рад са мотикама (кукуруз, кромпир и дуван), сејане 
на угар.
 Новине које су се примењивале на велепоседима, 
полако су се распространиле и по сељачким 
газдинствима. Распрострањеност кукуруза и кром-
пира је играла значајну улогу у порасту ста нов-
ништва, пошто је кромпир постао народна храна. 
Производња кукуруза је подстакла узгајање свиња. 
Виноградарство је било карактеристични сељачки 
посао. На подстрек поседника сељаци на мајуру су 
засадили винограде од чега су плаћали десетину 
поседнику.
 Развој је подстакло и орање запуштеног земљишта 
до тада под Турцима. Због изобиља земљишта раз-
вио се систем где се ротацијом земљишта део увек 
„одмарао“. Током века повећањем броја становника 
проширио се двопољни и тропољни систем. Током 
XVIII века на Алфелду је и надаље остало значајно 
екстензивно сточарство (говедо, овца).

ПОЛОЖАЈ ИНДУСТРИЈЕ У турско доба индустрија се 
није развијала. Број становника је опао и на овај начин 

смањила се радна снага и тржиште, што је спречавало 
акумулацију капитала. Због тога је у Мађарској у 
овој епохи број мануфактура био ја ко мали. Већи 
део мануфактура, пошто није би ло предузетника са 
капиталом, основали су веле поседници или чланови 
владарске куће. Те манифактуре нису биле дугог века. 
Тек су се крајем века створили услови за оснивање 
мануфактура.

Марија Терезија (1740–1780) која је наследила 
Карла III, 1754. године повукла је око своје царевине 
царинску зону која је била меркантилистичке при-
роде и која је одбранила Мађарску од конкуренције 
иностраних роба. Оставила је, међутим, нетакнуте 
ца рине између Мађарске и наследних земаља, и на 
овај начин је бранила царске привредне интересе 
од  мађарских интереса што је олакшалао прилив 
производа аустријских и чешких мануфактура 
у Мађарску. Унутрашња царинска граница је на 
овај начин потпомагала одржавање поделе рада у 
царевини тј. индустријски карактер наследних земаља 
и пољопривредни карактер Мађарске. Мађарска је 
третирана као посебна привредна јединица, а тај 
статус је јачао њену одвојеност у оквиру царевине.
 У XVIII веку мађарска индустрија се развијала у 
оквирима цеховског система. Штавише, појава цехова 
у алфелдским градовима био је огроман напредак. 
Сељаци, који су чинили већину становништва државе, 
већину алата и потребних артикала су производили 
за себе. Због веома уског тржишта број занатлија се 
брзо повећавао, захваљујући цеховском систему (са 
5000 на крају века повећао се на 100–150 хиљада).
 Слично као у средњем веку и у XVIII веку је у 
Мађарској значајну улогу играло рударство. Значај 
копања злата и сребра је опао (рударски градови на 
северу Мађарске, планине у Ердељу) као и значај 
соли (Марамарош, Ердељ), али улога бакра и од друге 
половине века улога железне руде се повећала.

У рударству се уместо превазиђених цеховских 
оквира појавило предузетништво. Због тога су 
се проширила и модерна достигнућа овога доба. 
Пумпање воде су вршили кондензованим ваздухом,
најмодернијим машинама на парни погон. У Шел-
мецбањи (Selmecbánya) је основана државна ру-
дарска виша школа (1735. године). Техничку 
интелигенцију, која је овде школована, срешћемо 
у Мађарској на значајним градилиштима, од ису-
шивања мочвара до изградње путева. Истовремено 
модерна технологија, кориштена у рударству – због 
неразвијености осталих грана индустрије – није се 
могла проширити на остале гране привреде. 

ТРГОВИНА И САОБРАЋАЈ У овој епохи месна 
трговина, слично ранијим временима, одвијала се на 
вашарима и обављала се непосредо између сељака и 
занатлија. Даљинску трговину у првој половини XVIII 
века обављали су Јермени, Грци и Срби. Њихову 
улогу у другој половини века постепено су преузели 
Јевреји. У почетку су пољопривредне производе 

14. Обнова Мађарске
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извозили (стока, вино, пшеница, дуван, вуна). Током 
века значај стоке је смањен, а повећавао се значај 
вуне и пшенице. На крају века се повећала количина 
извоза сировине, полуготових производа (нпр. 
метали, нарочито бакар). Увоз се у већини састојао из 
индустријских производа. Спољна трговина државе 
у главном се обављала са наследним аустријским 
земљама. Мађарски спољнотрговачки биланс у 
овој епохи је био позитиван (вредност извожених 
производа је била већа од увожених).
 У овој епохи копнени саобраћај је пружао 
ограничене могућности (кола, кочије). Путеви су 
још били неизграђени. Одржавање земљаних путева у 
основи је био делокруг жупанија, међутим, углавном 

су само градили мостове и насипе. Ново владино 
тело Намесништво је покушало развити саобраћај. 
Ради унапређења трговине желели су смањити број 
царинских пунктова. Међутим, из ових прихода су 
одржавали мостове и скеле, тако да до значајног 
развоја није дошло.
 XVIII век је у Европи био доба изградње великих 
канала, јер се до појаве железнице роба у већој 
количини превозила само на води. И у Мађарској 
су исушили неколико мочвара и изградили су не-
колико канала (у Бачкој и у Банату). У трговини 
(нпр. извоз пшенице) Дунав је имао све већу улогу: 
на реци су теретне бродове узводно теглили углавном 
животињском снагом. 

ПОЧЕЦИ ОБНОВЕ

Мађарска у XVIII веку
Каква је разлика између 
стања на почетку XVIII века, 

у односу на доба Османлија? Ка-
кав процес се примећује на ос-
нову мапе? Прикажи промене на 
завршетку процеса. Који фактор 
овог важног процеса се не може 
прочитати са мапе? Прочитај са 
мапе колика је била насељеност 
подручја Великог Варадина и 
Дебрецина 1720. године, а коли-
ка 1787. године. [ З ]

Пешт-Будим 1730. и 1787. године
Упореди ове две илустра-
ције са сликом града из 

1686. године (89. стр) и каракте-
риши промене. Упореди овај 
град из XVIII века, са градовима 
Пожуном и Бечом поменуте епо-
хе. [ З ]

1

2

Архива
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ПОЉОПРИВРЕДА

„Управо једне сушне године је извршен експеримент на парчету земље: прет-
ходне јесени су нађубрили земљу и заорали ђубре, на пролеће су поново узорали 
и посејали једну пожунску меру летње пшенице. Предузетника су исмејали што 
је са ђубретом и са вишеструким орањем Бога, природу и земљу приморавао да 
донесе богатији урод. Али експеримент је био успешан: док други усеви због суше 
нису успели, овај комад оранице је донео богати род. С овим је пала она пред-
расуда, да овај крај не треба ђубрењем, марљивом обрадом побољшати, једном 
речју, не треба вршити никакву обраду.“ (Из Мемоара Тешедик Шамуела [Tessedik 
Sámuel], 1779. године)

На какве привредне прили-
ке указује овај експеримент 

и његово примање? [ З ]

Пољопривреда Мађарске у XVIII 
веку. Разне боје мапе означавају 

поделу за време Османлија 
Установи шта је била ка-
рактеристика развоја пољо-

привреде у појединим деловима 
државе. Прикажи какве промене 
су се десиле у целокупној пољо-
привреди. [ З ]

Карактериши на основу података структуру мађарске пољопривреде. Какве основне промене се могу прочитати из 
бројева? Своје тврдње докажи подацима. [ З ]

Мађарски крај
Сакупи карактеристике овог краја. На основу мапе ус-
танови ниво пољопривреде (начин обраде земље итд). 

[ З ]

Које су тенденције карактеристичне за производњу 
пшенице у Мађарској? Какви су међусобни односи 

ове промене у три дела државе? Који су разлози ове раз-
лике? [ З ]

3

4

5

6

7

Обрадиве триторије и њихова употреба између 1720. и 1780. године.

Делови државе
Укупна 

територија 
(1000 км2)

Територија 
која се може 
обрађивати 

(процентуално 
у односу 
на целу 

територију)

Од обрадиве територије (процентуално)

Ораница Ливада Виноград Земљиште под 
обрадом

1720 1780 1720 1780 1720 1780 1720 1780

Краљевина 
Мађарска 83,9 80,2 2,6 11,3 0,7 2, 6 0,3 0,4 3,6 14,2
Некадашње 
војне границе 45,4 82,8 1,7 9,6 0,5 3 0,1 0,5 2,4 13,1
Некадашња 
територија под 
Османлијама

61,4 81,7 2 12,7 0,4 3,8 0,1 0,5 2,5 17

М ђ ј

Развој производње пшенице у хектолитрима 
и његов процентуални пораст 

(1720, 1780)

Назив 1720 1780 Пораст
 (%)

Краљевина 
Мађарска 1 279 826 3 351 106 161,84

Некадашње војне 
границе   566 287 1 235 977 118,27

Територија под 
Османлијама   808 302 3 039 379 276,02

Укупно 2 654 085 7 626 462 187,32
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СТАЊЕ ИНДУСТРИЈЕ „Без укидања права, које је регулисано у 14. 
параграфу закона из 1723. године (племство 

на робу која је купљена за своју употребу не плаћа царину), а иначе за 
сваку ствар и робу било каква да је, што се преноси преко Мађарске и 
прикључених држава, или у горе речену краљевину и државе се уно-
си, или из њих износи, треба платити тридесетину. Ову царину без 
изузетка мора платити свако ко је власник ових вредности или робе, 
без обзира да ли је племић или не, да ли је црквени или световни чо-
век, да ли је војни или грађански службеник, да ли је странац или 
домаћи. (...)

3.§. Међутим, овом мером нипошто не мислимо искључити било 
коју државу или покрајину под нашом влашћу из оних предности и 
привилегија које су и до сада уживале, (...) Напротив, најтоплије же-
лимо да се свака наследна краљевина и држава шири, повећава и у 
њима цвета трговина. Ипак желимо, а истовремено и заповедамо, да 
се овај списак (одређивање висине царине) односи и на државе и кне-
жевине које су због свога положаја и суседства у вези једна са другом 
ради трговине. Да би спречили да се помеша страна роба са робама 
наших наследних земаља и држава, наређујемо да се званичним печа-
том обележе од стране власти где су их произвели. (...)“ (Из царинске 
уредбе Марије Терезије, 1754. године)

Двострука царинска граница

Одреди једним изразом какву привредну 
политику одражавају царинске границе. 

Окарактериши царинску границу која се пов-
лачи на спољашњој граници царевине, из ас-
пекта сировине и индустријске робе. Окарак-
териши из овог аспекта царинску границу која 
раздваја Мађарску и наследне кнежевине. Ка-
кав циљ се може прочитати са илустрације од 
стране владе? [ З ]

Индустрија Мађарске у XVIII веку

Анализирај територијалну распоређеност мануфактура и време оснивања. Упореди са власничким односима. 
Објасни зашто се ова мапа бави искључиво текстилним мануфакторама. Какву је улогу играло рударство у Мађар-
ској? [ З ]

8

9

10

Обнови своје знање о мађарским царинама. Чији је приход, ко и колико плаћа, шта је циљ царина? У коликој мери 
се ова Уредба односи на племство? Шта се мењало по овом питању? Зашто се појавила потреба у овој епохи за 

одређивање плаћања царине од стране племства? Зашто Уредба сматра важним да се обележи место производње на 
робама? [ З ]
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Фактори који су условљавали оснивање мануфактура у Мађарској
Сакупи све битне факторе оснивања мануфактуре. Оцени – на основу илустрације – услове оснивања мануфакту-
ре. Упореди могућности и познате податке о мађарским мануфактурама. [ У ]

ТРГОВИНА И САОБРАЋАЈ

Установи какве робе су карактерисале у већини 
извоз и увоз. Закључи на основу ових података ка-

рактеристике мађарске пољопривреде. Установи на ос-
нову табеле појам спољно-трговинског биланса. Како 
се мењала целокупна вредност извоза и увоза? Устано-
ви какву повезаност видиш између података трију табе-
ла. [ З ]

Спољна трговина Мађарске 
средином XVIII века

Установи – на основу мапе 
и дијаграма – на која два 

подручја је била најактивнија 
спољна трговина, а на која два 
најслабија. Код која два подручја 
је била највећа разлика у коли-
чини извоза и увоза? Какве вр-
сте робе су извозили, а какве 
увозили? Како се развијао спољ-
но-трговински биланс? Наведи 
позитивне и негативне црте ово-
га. [ З ]

11

12

14

13

15

ГЛАВНЕ РОБЕ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ 
СРЕДИНОМ XVIII ВЕКА

Процентуални 
увоз у односу на цели промет

Процентални извоз у 
односу на укупни промет

текстил 39 волови 38
бакалска роба 18 вино 16
волови 17 пшеница 13
гвожђе, метална 
роба 9 вуна 3

зачини 5 свиње 3
кожа 4 овце 2
свила 3 месо 2
дрво, дрварија 2 кожа 2

БИЛАНС 
СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ МАЂАРСКЕ (БЕЗ 

ЕРДЕЉА И ХРВАТСКЕ) 
СРЕДИНОМ XVIII ВЕКА 

година увоз извоз салдо

1733 42 58 +16

1735 40 60 +20

1743 45 55 +10

1752 42 58 +16

1767 46 54 +8

КОЛИЧИНА УВОЗА И ИЗВОЗА 
СРЕДИНОМ XVIII ВЕКА

година
увоз извоз

форинта проценат форинта проценат

1733–
1734 2 986 830 100,00 4 078 236 100,00

1743 4 162 286 139,35 5 061 080 124,09

1752 4 199 124 140,58 5 693 220 139,60

1767 7 392 196 247,49 8 521 779 208,95
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„(...) Даље: Мађарска је још пре 1754. године била подређено и заостало аграр-
но тржиште. Било је то кроз векове због оног дугог процеса који је оставио дубоке 
трагове и био последица тесне повезаности крајева различитог економског стања, 
промене структуре у размени производа, неповољне расподеле рада између Запа-
да и Истока и феудалне заосталости која није била присутна само у Мађарској и 
у Пољској, него у читавој источној регији. Мађарска је и пре увођења нове бечке 
економске политике пољопривредне производе као што су вино и животиње изво-
зила на Запад. А са Запада је увозила, углавном, преко Шлеске, индустријске про-
изводе, нарочито текстилну робу. (...) Беч је искористио насталу ситуацију, мада 
промењену, када је 1754. године изгубио Шлеску. У конкуренцији са Пруском увео 
је протекционистички систем – да би индустрију која му је преостала развијао у 
већој мери. Мађарску је задржао таквом као што је и била: као аграрно тржиште. 
Али је изменио своје западне партнере. Уместо Шлеске, која је била у пруским 
рукама, у први план су дошле Аустрија и Чешка. Пошто су ове провинције иначе 
биле у бољем стању – што се индустрије тиче, биле су подређеније влади – и нове 
инвестиције су текле у бољим условима него у Мађарској. Овај избор хабзбурш-
ког Двора није тако зачуђујући.“ (Домокош Кошари [Kosáry Domokos]: Обнова и 
формирање грађанства, 1990. године)

Размисли у којој мери од-
ређују оцену епохе полазна 

гледишта. Како можемо изгради-
ти своје мишљење са прихва-
тењем једног гледишта и од-
бијањем другог? [ З ]

„И на овај начин је настао – по жељи аустријске буржоазије – злогласни царин-
ски правилник 1754. године, (...) који је наглашавао да је царица донела финансијс-
ку жртву за добробит државе, смањила је царине, да би се промет између Аустрије 
и иностранства повећавао. Једино је направила изузетак са безвредном и штетном 
робом. Међутим, што се тиче мађарске извозне робе, само је царина на говеда, 
којом су снабдевали Беч, смањена. Царина аустријских сировина (кожа, вуна), није 
превазишла 2% укупне вредности, међутим, царина оне сировине, које су значиле 
конкуренцију за аустријску производњу (риба, шишарка, пепељика, мед, восак), 
скочила је на 3–5% (а осим тога још су подизале њихову цену разне царине и 
дажбине покрајина). Међутим, највеће повећање царина, чак до 600%, односило 
се на тзв. безвредне и штетне робе. Док је царина за робе, које су се производи-
ле у Аустрији (дрво, железо, ситна роба) и за стране робе које се тамо куповале, 
повећана изнад 5% целокупне вредности, на производе које су непосредно увози-
ли из иностранства (платно, сукно, памук, зачини), а које су већ претходно преко 
Аустрије теретили транзитном царином, на основу процена вредности убирали су 
5–20% царине. (...)

Мађарска колонија у вези складиштења сувишне робе и увоза потрошачких 
производа доведена је у ситуацију изложености према Аустрији. За мађарске 
производе је одсечен пут према Западу, а профит увозне трговине је допао аус-
тријским трговцима.“ (Детаљ из дела Историја Мађарске, 2. том, уредник Ерик 
Молнар, 1967. године)

Прикажи шта подразумева 
аутор под колонијалним 

стањем. Коју страну наглашава у 
уредби о царини? [ З ]

„Од 1. октобра 1754. године, када је уведена нова тарифа, мађарска роба – ако 
је такве робе уопште било – нашла се у конкуренцији са слабијом робом наслед-
них земаља, а не са квалитетним холандским сукном, шлеским платном и францу-
ском свилом. Поред тога је – што је мање познато – аустријска роба била скупља 
од стране робе. (...) У то доба су се производи мађарских мануфактура све чешће 
појављивали у Бечу, у Брну и у Прагу. Већину својих производа Шашвар је изво-
зио у наследне земље, али је извозио и Чеклес и Теплиц, а Валеро је још и крајем 
века био довољно снажан за трговину са Аустријом. 

Овоме треба додати неспорну чињеницу да је Марија Терезија у том раздобљу 
још озбиљно подржавала оснивање мађарске индустријске мануфактуре. (...)“ 
(Валтер Ендреи [Endrei Walter]: Текстилне мануфактуре у Мађарској у XVIII веку, 
Будимпешта 1969. године)

Начини логички приказ о 
току размишљања два ис-

торичара и упореди их. Која је 
разлика између два схватања? 
Колико се труде аутори да про-
блем прикажу нијансирано и ви-
шестрано? [ П ]

Оцени на основу извора еко-
номску политику Марије Те-

резије. Упореди гледишта трију 
аутора. [ З ]

16

17

18

У XVIII веку мађарска привреда се значајно развила. Богаћење у овој епохи је створило ону основу (пораст 
становништва, изглед насеља, развој индустрије), на коју се могло градити у XIX веку. Међутим, развој Мађарс-
ке у XVIII веку оцењује се на различите начине. У односу на стање почетком века огроман је развој. Ако упо-
редимо са развијенијим аустријским наследним земљама – где се проширила индустријска мануфактура – већ 
опажамо заосталост. Ако упоредимо са западном Европом која је била прва у свету, или са Енглеском која је била 
на прагу индустријске револуције, онда недвосмислено можемо говорити о заосталости. 

У вези са оценом овог века строго се повезује питање, на који начин је утицала на мађарску привреду двостру-
ка царинска граница, и у ширем смислу, економска политика Хабзбурговаца. Помагала је или је кочила развој 
државе? Одговор на ово питање је повезан са оценом о оквирима царевине. 

Гл
ед

иш
та
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САРАДЊА МАРИЈЕ ТЕРЕЗИЈЕ И СТАЛЕЖА Карло III 
je узалуд покушавао међународним уговорима осигу-
рати престо својој кћери Марији Терезији. После ње-
гове смрти суседне династије, искористивши прилику, 
напале су царевину (Аустријски наследни рат, 1740–
1748). Војска пруског краља Фридриха II (Велики) је 
заузела Шлеску, а Баварци су напредовали у Горњој 
Аустрији и у Чешкој. Неке наследне земље су биле 
скоро изгубљене. 
 У овој опасној ситуацији помоћ сталежа Мађарске 
(који су још пре неколико деценија устали против Хаб-
збурговаца) учврстила је позицију Хабзбуршке ди-
настије. Мађарски сталежи су изгласали потребне 
регруте и порез за продужетак рата. У основи одлу-
ке мађарског племства одлучила је рационална рачу-
ница. Увидели су да победом Баварске не би постали 
самостални. У једном већем царству, проширеном са 
Баварском, пружиле би се мање могућности за сачу-
вање својих права. Међутим, унутар Хабзбуршке ца-
ревине су својом подршком потврдили своје већ из-
војеване привилегије, што је значило сачување условне 
независности државе. Међутим, Шлеску, која је из-
губљена током наследног рата, и поред витештва 
мађарских војника нису успели поново заузети то-
ком Седмогодишњег рата (1756–1763). 

Марија Терезија, за разлику од предака, труди-
ла се да мађарску аристократију, племство и емо-
тивно привуче династији. Наглашавала је да је она 
мађарска краљица, више пута је боравила у Мађар-
ској, основала је нова одликовања (нпр. одликовање 
реда св. Иштвана), донела је из Далмације (Raguza) св. 
Десницу краља св. Иштвана. За васпитавање мађар-
ских младих племића основала је бечки Терезијанум 
(Theresianum – 1749. године) и гарду мађарских пле-
мићких телохранитеља (1760. године). Циљ осни-
вања је био да привикне мађарске племиће Дворском 
животу и да потпомаже напредовање мађарских 
племића у војсци и управи државе.

УРЕДБЕ МАРИЈЕ ТЕРЕЗИЈЕ Одржавање сталне војс-
ке, што је осигуравало статус велике силе, захтевало 
је огромна материјална средства. Појавила се потре-
ба за повећањем државних прихода. Реформе Пруске, 
која је била још увек у експанзији, показале су правац. 
Краљици је на предлог својих просвећених саветника 
попустила и такође крочила на пут реформи. Реорга-
низовањем – који су донели скромне успехе – хтели 
су појефтинити и поједноставнити функционисање 
државе. Прилагођавајући се тенденцијама тога вре-
мена – користећи апсолутистичку власт у наследним 
земљама – у Чешкој и Аустрији су наметнули опо-
резивање привилегизованих сталежа.

У Мађарској је сталешка самосталност везала 
руке краљици. Сталежи су на државној скупштини 
(1751. године) одбили плаћање пореза племства. Вла-
дарка је на посредан начин, уводећи наредбу о ца-
рини 1754. године, смањила њихове приходе. Њена 
наредба је изазвала супротан ефекат у мађарској при-

вреди, али није зауставила њен развој. Нарочито је у 
пољопривреди пружала довољно могућности.
 Повећање извоза пољопривредних производа у пр-
вом реду можемо захвалити мајурима великих посе-
да. Због тога су поседници покушавали повећава-
ти своје мајурске земље на штету заједничке земље 
и кметског селишта. Пошто су мајуре кулуком об-
рађивали кметови, ово је довело до пораста кулу-
ка. Смањење урбарне земље, односно све већа опте-
рећеност кметова, озбиљно су угрожавали интересе 
државе. Пошто племство није плаћало порез, ни за 
мајурске земље није требало да плаћају, само су за ур-
барске земље убирали државни порез. Пошто је др-
жавна скупштина одбила да регулише овај проблем 
(1764. године), краљица је 1767. године указом (Ур-
бар) регулисала кметске обавезе: за поседовање јед-
ног кметског селишта требали су један дан кулучи-
ти са запрегом, или два дана без запреге. Ово је био 
максимум кулучења. Регулисала је сразмер коли-
чине мајурске и урбарне земље. Овим је спречи-
ла повећање кметских обавеза и смањење урбарних 
земљишта која су била основа за порез.

Указ о школству (Ratio Educationis, 1777. године) 
је убрзао друштвену и привредну модернизацију. За-
мишљали су јединствени школски систем од наро-
дне школе до факултета. Увели су државом прописане
наставне програме у којима су одредили да је главни 
циљ школовања васпитавање корисних и верних грађа-
на. У први план су ставили модерне предмете тога доба 
као што су историја, географија и практична знања. На-
става је остала у црквеним рукама, али преко нас-
тавних програма остварена је и државна контрола. 
Ова наредба због недостатка услова није могла пропи-
сати обавезно школовање за сву децу, али је помогла 
да што више ђака између 6 и 12 година похађа школу.

ЈОСИФ II – ПРОСВЕЋЕНИ ТИРАНИН Јосиф, син Ма-
рије Терезије је под утицајем идеја просвећености 
већ за живота своје мајке многе реформне планове 
предлагао Владоми. Краљица је брзе промене, које 
нису узимале у обзир интерес царевине, одбијала. 
Престолонаследника су увек слали на дуга путовања. 
Упознавши положај својих држава, Јосиф је предлагао 
новије реформе. Када је у 40-ој години преузео власт 
(Јосиф II, 1780–1790), није се крунисао за мађар-
ског краља, да не би морао положити заклетву да ће 
поштовати сталешка права.
 Апсолутистичку власт је желео користити ради 
остваривања својих планова. Хтео је створити једин-
ствену царевину, која ће осигурати високи стан-
дард својим становницима. Ради остваривања својих 
циљева издао је на хиљаду уредаба (за 10 година 6000 
уредаба). Спровођење ових уредаба је представљало 
нерешив задатак за малобројни апарат. Био је нестр-
пљив: многе његове уредбе су бесмислено вређале на-
родне традиције (нпр. уместо скупог ковчега мртва-
ца је требало завити у платно, ограничаво је црквене 
опходе).

15. Покушај просвећеног апсолутизма у Мађарској
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УРЕДБЕ ЈОСИФА II Јосиф није био против вере, али је 
и цркву хтео ставити у службу својих реформи. Уки-
нуо је све калуђерске редове (1782. године), осим 
оних који су се бавили учењем или лечењем. Од имо-
вине распуштених редова је основао верску задужби-
ну из које је повећавао број парохија (жупа) и поди-
гао је приход паросима (жупницима).

Уредбом о толеранцији (Türelmi rendelet 1781. 
године) за лутеране, за калвине и за православне је 
обезбедио већу верску слободу. Ову уредбу је донео 
у духу верске трпељивости просвећености и ради 
изградње јединствене царевине. Желео је укинути 
оне препреке које су раздвојиле поданике и које су их 
супроставиле држави. Веома је важно да по уредби, 
без обзира које би вероисповести били грађани, сва 
државна звања су могли попунити.
 После крваве румунске сељачке буне у Ердељу 
(1784. године), извукавши поуку из овог догађаја, 
Јосиф II је издао своју Уредбу о кметству (1785. го-
дине). Ова уредба је разрешила везаност сељака за 
земљу. Сељаци, који су се сада могли слободно се-
лити, могли су учити занат. На овај начин владар је 
хтео осигурати слободну радну снагу за развој ин-
дустрије. 
 Ради идеје јединствене царевине и због рацио-
налних разлога Јосиф је издао Уредбу о језику (1784. 

године). У Мађарској уместо латинског језика, који је 
био већ застарео, увео је немачки као државни је-
зик. Значи, није хтео увести немачки језик у свако-
дневном животу, него само у администрацији. Овај 
указ је изазвао невиђени револт у кругу племства. 
Тако да је уредба изазвала супротан ефекат, није слу-
жила јединству, него је приближила мађарску стале-
шку опозицију матерњем језику, што је био значајан 
елеменат модерне националне свести. Употреба ма-
терњег језика је у круговима сталешке опозиције 
ушла у моду, развио се покрет, што је пружило зна-
чајну политичку и материјалну помоћ за сачување 
мађарског језика. Свест Мађара се показивала и у 
спољашњостима: ширило се мађарско национално 
одевање и мађарски плес. 
 Отпор против владара који је повредио сталешка 
права даље је јачао када је владар покренуо нови на-
пад против самоуправе племићких жупанија, које су 
биле главно утврђење сталежа. Државу је поделио на 
10 административних територија, на чије чело је име-
новао краљевске комесаре (1785. године). Одредио је 
попис становништва и попис имовине (1784, 1786. 
године), да би тиме припремио опорезивање плем-
ства, против чега су ови протестовали. Апсолутизам 
је још имао снагу да спроведе уредбу, али супротности 
између сталежа и владара су биле крајње изоштрене.

САРАДЊА МАРИЈЕ ТЕРЕЗИЈЕ 
И СТАЛЕЖА 

„У оно време нисам располагала потребним 
искуством и знањем за управљање тако прос-
траном државом, пошто се моме Господину 

Оцу никад није хтело да ме обавести или укључи у сређивање спољашњих или 
унутрашњих послова. Нисам имала искуства у избору саветника, а спутавала ме је 
и моја природна бојажљивост и срамежљивост, што је увелико отежавало про-
цењивање савета и информација.“ (Из Мемоара Марије Терезије)

Прикажи са каквим потеш-
коћама се суочавала млада 

Марија Терезија на почетку своје 
вла давине. Шта је узрок томе? 
Зашто је Карло III занемарио по-
литичко образовање своје кћери? 
[ З ]

Дајемо животе и нашу крв! Овај чуве-
ни узвик је био одговор мађарских 
ста лежа на молбу за помоћ од стра-
не Марије Терезије 1740. године на 
државној скупштини у Пожуну. Поред 
слике видимо обележје реда св. 
Иштвана, који је основан од стране 
Марије Терезије.

На који начин приказује 
сли ка сцену овог значајног 

до гађаја? Шта показује оснива-
ње реда св. Иштвана, од стране 
царице? Наведи сличне мере 
ца рице. [ З ]

1

2

Архива
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„7. гл. 1.§. Ако допусте бриге и управљање другим провинцијама, у сваком 
случају ће становати на територији државе, не пропустивши ништа што ће бити за 
враћање старог процвата наследне Мађарске краљевине и за њену срећу. 

8. гл. На основу милостиве изјаве Њеног краљевског величанства, сталежима 
Мађарске су потврђене следеће слободе и привилегије: они који су наведени у 
Трипартитуму (Hármaskönyv), и у закону од 1723. године у 6.§. да су ослобођени 
плаћања сваких врста пореза, да посед не повлачи за собом никакве дажбине пре-
ма држави. (Као што је у 3.§. закона из 1715. године написано, нећемо управљати 
њима као што чинимо са другим провинцијама.) 

9. гл. Ако се упразни место палатина и функција Намесништва, неће се остави-
ти непопуњено више од годину дана.

14. гл. 1.§. Исто тако је одлучила да ће све државне послове, било спољашње 
или унутрашње, обављати уз помоћ Мађара. (Из закона Марије Терезије из 1741. 
године)

Спољнополитички положај Хабз-
буршке царевине за време Марије 
Терезије 

Наброј савезнике Аустрије 
у Аустријском наследном 

рату. Какве промене примећујеш 
у Седмогодишњем рату? Прика-
жи на основу мапе спољнополи-
тичке тежње Марије Терезије. 
Установи на основу мапе терито-
ријални добитак и губитак Аус-
трије. [ З ]

Прикажи формулисана пра-
ва. Чему служе ови закони? 

Који су закони већ и раније га-
рантовали ова права? [ З ]

Енглеска карикатура о Марији Терезији. На првој слици непријатељске нације свлаче одећу са краљице која је тек ступила на престо. 
Друга карикатура симболизује завршетак Седмогодишњег рата: за преврнуту кочију се хватају царица и њени савезници, док њен 
непријатељ Фридрих креће према Бечу

На који начин се односи Енглеска према Хабзбурговцима у ратовима о којима говоре карикатуре? Објасни шта је 
циљ ових карикатура. Каква средства су користили сликари? Начини скице карикатура о животу Марије Терезије. 

Које догађаје би изабрао? [ З ]

3
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УРЕДБЕ МАРИЈЕ 
ТЕРЕЗИЈЕ 

„У примерке урбара нека се наглашено уведу све 
кметске земље, па и то да ли се кулучи са две или са 
четири запреге, да деветину у природи треба измирити 

или на други начин и на крају да се изда селу докуменат са званичним печатом 
жупаније. (...)

Поданици (кметови) осим ових терета који су овде написани не могу се на 
веће терете приморати, јер због неједнакости терета и обавеза лако може доћи до 
нових покрета и немира, нарочито под данашњим условима, када јавни мир још 
није сасвим утврђен. (...)

Квалификацију насеља нека израде правилно и савесно и нека на задовоља-
вајући начин забележе селиште и све што њему припада. Према пређашњој нашој 
милостивној уредби за жупаније, нека се попише положај земљишта, које су њене 
предности и штетне чињенице. (...)

Даље (...) нека жупанијски чиновници строго припазе да се од поданика не 
одузме потребна испаша. (...)

Сваки кмет који располаже целим селиштем према урбару, биће дужан недељ-
но један дан кулучити са четири запреге поседнику, међутим, на оним местима 
где је до сада кулук са запрегом извршен са две запреге, тај ће и од сада исто тако 
вршити кулук. (...)

У вези са деветином треба тачно испитати – ако треба и на основу исказа сусе-
да – да ли се деветина плаћала у натури или на неки други начин. (...)“ (Из Урбара 
Марије Терезије, 1767. године)

„Правилно васпитање омладине и сређивање школства су морални народи 
увек сматрали веома важним, јер су у томе видели угаони камен државе и основу 
општег добра. (...)

Због тога наши преци (...) водили су бригу о васпитању, управљању племени-
тим наукама (...) предали да то буде право краљева. А само спровођење су препус-
тили државним политичким властима. (...)

Ако се оним младићима који ће служити настави (...) такве плате утврде које су 
довољне за комотан живот, и у сразмери су са њиховим обавезама; ако учитељском 
позиву успемо изборити и поштовање, што заиста и заслужује; ако се бринемо о 
томе да учитељи у своме раду нађу задовољство, да добију подстрек за такмичење, 
тада ће своје обавезе без већих проблема извршити. (...)

Било би пожељно да се сељачка омладина, која још није достигла узраст да 
обавља пољске послове, примора на похађање наставе како у летње, тако и у зим-
ско време, међутим, то само од мало њих можемо очекивати. Наиме, већина роди-
теља, чим дете напуни пет–шест година, одмах очекује од њега да ради пољске, 
кућне или друге послове. (...)

Према томе, школовање од сада тако треба регулисати, да се омладина примо-
ра на похађање наставе после пољских радова, када није потребна њихова помоћ 
родитељима (...) циљ је (...) да омладина после завршетка школовања (...) понови 
научено, да даље напредује и сопственим снагама усавршава знање. Да би добили 
подстрек треба им пружити адекватна средства. Такве су, у првом реду, оне књиге, 
које у проширеној форми садрже знање учено у школи. Међутим, веома је мали 
број таквих књига писана на латинском језику, а још мањи на матерњем језику и, 
нажалост, не очекујемо њихово штампање, због скупоће. Међутим, на немачком 
језику има много одличних књига у било којој научној грани, и лако је доћи до 
њих. Због тога (...) поред учења латинског језика, нека се учи и немачки. (...)

Нико неће оспоравати да је изучавање историје за јавну корист, (...) јер свакако 
је неопходно (...) Скоро осамсто година временског раздобља, у којем је судбина 
круне прешла свакојаке невоље и узастопна серија четрдесет девет краљева, који 
су до данашњег времена у рукама држали управљање државе, овако ће отворити 
пред њима огромно море догађаја, чија ће успомена у њихове нежне душе улитин 
верност према краљу, породици и отаџбини, неопходну за вршење својих дуж-
ности, подстаће их на бригу за опште добро и поставиће темеље за све грађанске 
врлине.“ (Ratio educationis) 

Властелинство и урбар
Прикажи од чега се састоја-
ло једно властелинство у 

овој епохи. Какву улогу је имало 
урбарно селиште у овом систе-
му? Какве терете је имао кмет? 
Шта је регулисао урбар? Шта је 
био циљ ове уредбе? Какав ути-
цај је имала ова уредба на поло-
жај кметова и на историју држа-
ве? [ У ]

Према владару, чији је за-
датак управљање наста-

вом? Како види улогу наставнич-
ког кора? На шта се трудила 
Влада по питању народног обра-
зовања? Због чега су увели 
наставу немачког језика? По 
уредби, шта је циљ наставе ис-
торије? [ З ]

7
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ЈОСИФ II – ПРОСВЕЋЕНИ 
ТИРАНИН 

„У овој држави једна воља је највиши закон, нема 
саветодавних и државних скупштина, ни управне 
власти, која би могла саветовати владу.“ (Из из-

вештаја француског посланика у Бечу, 1786. године)
„За мене је резервисана власт измене и допуне закона, а у овоме не могу ме 

спречити ни лажне реченице Вербеција.“ (Одговор Јосифа II мађарским влас ти-
ма, 1786. године)

„Сваки поданик од свога господара тражи заштиту. Зато је дужност владара да 
регулише права поданика, да на онакав начин води проблем да служи општем и 
личном добру (...) Највиша власт је дужна одредити обавезном сваку одлуку вла-
дара која се издаје уредбом.“ (Из Законика општег грађанског права)

Сакупи главне карактеристике идеја и праксе владавине Јосифа II. Упореди ове 
карактеристике са идејама епохе. Како су примили мађарски сталежи Јосифову 

политику? [ З ]

Портрет Јосифа II (1780 – 1790) Већ 
од 1765. године постао је немачко-
римски цар, али је у најглавнијим 
одлукама царевине доминирала во-
ља његове мајке 

На који начин су утицале на 
Јосифову личност и на ње-

гове валдарске методе дуге го-
дине проведене у сенци власти? 
Упореди Јосифов портрет са 
сликом Марије Терезије. [ З ]

Просвећени апсолутизам Јосифа II 
Окарактериши помоћу илу-
страције најглавније чинио-

це политике Јосифа II (узроци, 
последице). Који чиниоци произ-
илазе из структуре односа у ца-
ревини? [ З ]

УРЕДБЕ ЈОСИФА II „Пошто је Његово Величанство уверен да свака сила која 
на савест човека делује насилно, од свега је штетнија, 

супротно овоме, трпељивост коју хришћанска љубав налаже, извор је сваког добра 
и за религију и за државу. Због тога је владар одлучио да ће ову трпељивост потвр-
дити законима у свим краљевским провинцијама. 

У сваком месту, где живи сто некатоличких породица, који имају законито 
покриће за подизање богомоље, свештеничких домова и учитељких станова и 
способни су обезбедити свештеницима и учитењима статус, без тога да би тиме 
сувише оптеретили народ, или би га ослабили у плаћању пореза, нека се дозволи 
некатолицима, значи лутеранцима и калвинима, или православнима (несједињени 
грчког обреда) подићи приватне богомоље на следећи начин: не могу имати ни 
торањ ни звоно, ни улаз са улице, као што имају обично храмови;

Лутерани и калвини не морају положити заклетву, само на начин, који дозвољава 
њихово верско убеђење.“ (Уредба о толеранцији Јосифа II, 1781. године)

Установи на које вероисповести се односи уредба. Какве нове повластице даје 
уредба у односу на пређашње повласнице? Установи на основу текста шта је 

разлика између верске толеранције и слободе вероисповедања. Каква идејна намера 
и каква намера власти су доводиле до издавања уредбе? [ З ]

Алегоријска слика Уредбе о толе-
ранцији. Са неба Марија Терезија 
посматра делатност Јосифа

Установи с којим циљем је 
направљена слика. Какве 

симболе је користио сликар? [ З ]
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11

12

13

14



Епоха просвећености и револуција (1714–1849) / 105

„(...) употреба мртвог језика (...) као што је латински, си-
гуран је знак да је језик оног народа још неусавршен. На тај 
начин доказује да нема свој матерњи језик који је у званичној 
употреби или не уме писати и читати на своме језику, само они 
могу написати своје мисли који су учили латински, штавише, 
и језик управе и закона не разумеју. У Европи ни један народ, 
осим у Мађарској, Пољској и Ердељу не пише више на латин-
ском него на свом језику. 

Ако би мађарски језик био распрострањен по Мађарској и 
Ердељу, могао би се користити уместо латинског језика. Међу-
тим, зна се да је распрострањен и немачки, илирски и влаш-
ки језик, тако да мађарски не можемо користити. Према томе, 
нема другог језика који би могао заменити латински језик осим 
немачког, којим би могли сређивати државне послове, како у 
војним тако и у грађанским стварима.“ (Уредба о језику Јосифа 
II, 1784. године)

Какве аргументе наводи уредба за увођење немачког језика? Какву противреч-
ност примећујеш у аргументацији? Шта је стварни разлог увођења немачког је-

зика? [ З ]

„Прво: Убудуће ћемо сасвим укинути оно стање у којем су до сада живели 
сељаци, који су били заувек везани за земљу. Према томе, свим кметовима, без 
обзира које су вероисповести, дозвољавамо да слободно могу мењати места стано-
вања и заповедамо да их сматрају таквим људима као што налаже природни закон 
и опште добро (...)

 Друго: Заповедамо да се сваки сељак по својој вољи може женити и без дозво-
ле земљопоседника и изучавати науку и занате и радити било где.

Треће: Ни кмет, ни његов син или кћи се не може присилити да буде Дворски 
слуга поседника (...)

Четврто: Сваки кмет своје право на располагање својом имовином тј. на ко-
риштење земље, ливаде, млинова или винограда може продати, поклонити, дати у 
залог и може дати у наслеђе (тестамент) (...) 

Пето: И да би кметови били сигурни у ономе што имају, милостиво заповедамо 
да се ни они, ни њихови потомци не могу отерати из својих кућа или са земљишта 
без ваљаног разлога и одобрења жупаније. (...)“ (Уредба о кметовима Јосифа II, 
1785. године)

Погубљење Хорее, вође румунске 
се љачке буне у Ердељу 

Прикажи етничке и друш-
твене прилике у Ердељу. У 

каквом су односу ове две чиње-
нице са сељачким устанском? 
На који начин су погубили вођу 
сељачке буне? Какав ефекат је 
могло изазвати што се власт на 
овај начин осветила за крваву 
сељачку буну? [ У ]

Сакупи у којим областима 
живота се мењало стање 

кметова, захваљујући уредби. 
Какве кметске зависности је уки-
нула уредба? Колико је била ка-
рактеристична за Мађарску та 
зависност? Какав циљ је имала 
уредба? [ З ]

Стање кметства у XVIII веку
Групиши чињенице које по-
казују стање кметства по 

томе, да ли су корисне или штет-
не за кметство. Карактериши до-
гађаје из аспекта кметова. [ З ]
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„Да сам знао да ће облик нашег управљања изазвати сукоб између племства 
и неплемства, да се сталешка скупштина никада неће добровољно одрећи свога 
права, које је стекла и одржава насилно и тада би ми била дужност да све учиним, 
да сваком човеку помогнем да добије своја права. Моја дужност је да све своје 
поступке усмеравам ка овом циљу, поред одржавања важећих правила, док су они 
на снази. Ја верујем да ако тако живим, бићу човекољубив без тога да престанем 
бити родољуб. Међутим, ако ове две ставари не могу ускладити, радије бих био 
човекуљубив него родољуб.“ (Из писма грађанина Јожефа Хајноција [Hajnóczy 
József], кога је Јосиф уздигао на ранг поджупана, 1785. године)

„Никада не би било славнијег владара од Јосифа II да се није претерано одао 
новотаријама, да није желео бити реформатор у свим стварима. Али, пошто је 
реформација немила ствар код људи, који су се укоренили у старим стварима, тако 
је изгубио наклоност сталежа (...) То је узрок томе што су се на почетку многи 
надали и имали љубав према њему, а на крају су се отуђили од њега, и није им се 
свиђала ни најбоља ствар, само зато што је то наредио Јосиф. Ово је узрок томе 
што је мало њих туговало приликом његове смрти, нису му одали обичну погребну 
церемонију. Још ни музе нису падале на његов ковчег, или зато што нису хтеле, 
или зато што нису смеле да га позлате кипарисом што припада добром владару. 
Него је бес узео у своје руке перо, и умочивши у љуту жуч, писао је песме. 

Међутим, ја верујем да ће доћи дан, када ће Јосиф II бити као Сунце (...)“ (Из 
дневника Јожефа Керестешија [Keresztesi József], 1790. године) 

„– Цар је умро!
Треба да прочитам параграф, тако захтева ред.
– Умро је велики човек. Бука, дуга хука и пометња је пратила моје речи.
Јосифова заслужена похвала стоји на постољу његовог споменика: Живео је 

за благостање државе, не дуго, али у потпуности. Жртвовао се својим великим 
идеалима; од њега нико није желео боље; од природе je наследио душу, узевши 
пример од оца, мајке, од млађег брата Леополда, који је од 1765. године владао 
у Тоскани, и од Фридриха пруског, видео је Париз и сусед Црног мора, Напуљ и 
Петроград; четрдесет година се припремао за владавину. Био је велики човек и 
несрећни владар.” (Ференц Казинци [Kazinczy Ferenc], 1790. године)

Јосиф преузима молбе и жалбе. Владар је омогућио да му једно-
ставни људи–мимо државног апарата–непосредно предају молбе 
и жалбе 

Због чега је владар увео овај систем? Размисли које 
проблеме је решавао овај систем, а какве је стварао? 

[ У ]

Јосиф је укинуо монашке редове који су–по његовом мишљењу–
би ли сувишни. На слици калуђери и калуђерице напуштају свој 
манастир

На који начин се мењала оцена Јосифа II после ове 
наредбе? Погледај на који начин приказује слика овај 

догађај. На које калуђерске редове се није односила наред-
ба? [ У ]

Напиши суштину проблема 
који је изложио Хајноци. Ко-

је идеје су се сукобиле? Које ис-
торијске околности су проузроко-
вале ово стање? Како се односио 
аутор према Јосифу II и његовој 
политици? [ З ]

Упореди мишљења ова два 
извора. Како се односе ау-

то ри према Јосифу? Шта је оно 
што прихватају, а шта је оно што 
критикују у вези његове лично-
сти и његове политике? [ З ]
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Јосифа II су већ и његови савременици осуђивали или због његових насилничких метода, или због повре-
ђивања мађарске самосталности. Међутим, у оним раздобљима мађарске историје, када су насилно желели из-
менити друштвене односе, и када су хтели изградити апсолутистичку власт, позитивно су га оцењивали. Слика 
о самовољном реформеру, о насилном владару остала је о њему до краја XIX века. Критичном оценом изво-
ра његова слика је постала изнијансирана. У првој половини XX века народни писци су поново открили ње-
гов лик и приказивали га као несрећног човека и владара реформатора. (Нпр. Ласло Немет [Németh László] је 
написао драму о Јосифу II) Његова личност и политика и данас су теме за полемику. Карактеристика Јосифа II 
се мења, зависно од тога на шта се ставља нагласак из његовог живота. Приказују га као покретача просвећених 
реформи, као тиранина који угрожава мађарску националну самосталност и као човека трагичне судбине, кога 
нису схватили његови савременици.
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НЕУСПЕХ ЈОСИФА II У другој половини XVIII века 
и у Мађарској се појавила нова идеја епохе просвеће-
ности. У Мађарској, због специфичне ситуације, сама 
држава, сама династија је посредовала у ширењу ове 
идеје. На овај начин први мађарски следбеници ове 
иде је су били аристократи који су били у државној 
служби. Према новој идеји и племству је преко Беча 
водио пут. Историја књижевности почетак мађарс-
ке просвећености датира од објављивања трагедије 
„Агиш“ коју је написао краљев телохранитељ Ђерђ Бе-
шењеи (Bessenyei György, Ágis–1772. године). Стварао-
ци, који су се трудили да уздигну културу, ускоро су за 
свој галвни циљ сматрали развијање матерњег језика. 

Јосиф II је имао мали број присталица из круга 
племићке интелигенције (јозефинисти – нпр. Иштван 
Сечењи, Ференц Казинци). У њиховом кругу се нашлo 
још неколико присталица из редова интелигенције који 
нису били племићког порекла, као што је био Јожеф 
Хајноци. У том кругу Јосиф II је стекао популарност 
због својих просвећених уредаба (нпр. укидање цензу-
ре и укидање смртне казне). Међутим, међу онима који 
су одређивали политику, није стекао симпатију. 
 Због Уредбе о трпељивости противила се ри-
мокатоличка црква, због крњења сталешких права 
племство, а због Уредбе о језику противили су се 
јозефинисти. Када је Јосиф II у савезништву са 
Русима покренуо рат против Османске царевине, 
због терета неуспелог рата (регрутовање и насилно 
отимање намирница) незадовољство се проширило 
на цело становништво. Упркос томе, вла дар је јако 
одлучно и строго, формалистички на ставио по ли-
тику реформи. Сталежи су већ успоставили везу и са 
пруским Двором, ривалима Хабзбурговаца. 
 Врхунац кризе је достигнут вешћу о Француској 
револуцији. (Након чега се Белгија побунила против 
Хабзбуршке власти.) За Јосифа II је било јасно да се 
завршила епоха просвећеног апсолутизма. Владари се 
више нису могли супротстављати водећим сталежима, 
када неке групе већ оспоравају само право цара на 
владавину. Цар, који се разболео у турском рату, на 
својој самртној постељи, да би спасио царевину, осим 
три уредбе (Уредба о толеранцији, Уредба о кметовима 
и Уредба за ниже свештенство) све остале је повукао. 
Међутим, Јосиф је тиме закаснио, пошто су сталежи 
захтевали већ много више од тога. Мађарски сталежи 
више се нису задовољавали ранијим гаранцијама 
Устава, а јозефинисти су маштали о грађанским 
реформама.

УСПОСТАВЉАЊЕ СТАЛЕШКОГ ДУАЛИЗМА Леополд 
II (1790–1792), ступајући на престо, није био у стању 
да испуни захтеве три струје. Спољнополитичка ситу-
ација се такође неповољно одвијала: турски рат се оду-
говлачио, Пруси су поново претили нападом због захте-
ва за поновну поделу Пољске, а Француска револуција 
се радикализовала.

За Леополда II је било најважније да смири у својим 
правима повређене сталеже. Вештом тактиком владар, 

да би добио слободне руке у унутрашњој политици, по-
пустио је и нагодио се са Прусима у вези са Пољском 
и склопио је мир са Портом. Мађарске сталеже је по-
властицама и претњама успео натерати на компромис. 
Предложио је успостављање сталешког дуализма из 
времена Марије Терезије. Због тога је, од 1765. годи-
не први пут, сазвао државну скупштину (1790–791). 
Помоћу успостављене тајне полиције је кметство ок-
ренуо против својих поседника и потпиривао је на-
ционалне конфликте. Мађарски сталежи су против 
ових појава само од Двора могли очекивати помоћ. И 
тако је дошло до компромиса: династија се одрекла 
управљања помоћу уредаба, а сталежи су се одрекли 
својих тежњи ка самосталности. У знаку овога ком-
промиса први пут у историји су за палатина изабра-
ли члана династије, сина Леополда II. После његове 
изненадне смрти – све до 1847. године – за палатина је 
изабран други син Леополда, палатин Јосиф (József ná-
dor), родоначелник мађарске гране Хабзбурговаца. 

БУЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ ИДЕЈЕ Као последица 
просвећености, Француске револуције и због 
политике Јосифа II у свести сталежа побудиле су се 
идеје националности. Под појмом нација све се јаче 
подразумевала заједница која говори мађарским 
језиком. Борбу за сталешка права све више је за-
менила борба за национална права. После избореног 
компромиса са Леополдом, све чешће су се бавили 
културом, а не политиком. Постало је важно неговање 
матерњег језика и његова обнова.

Код националних мањина у Мађарској, у првом 
реду код малог броја црквене интелигенције, такође 
се почела развијати национална свест. Из тактичких 
разлога, Леополд је потпомагао њихове политичке 
циљеве (нпр. Румуни су захтевали да се признају 
за четврту сталешку нацију у Ердељу), али после 
успостављања компромиса Двор их је заборавио. Тако 
је ова епоха, у првом реду, протекла у знаку формирања 
јединствених националних језика. 
 Национална идеја је велику пажњу посветила 
слав ној прошлости. Зато су вође разних националности 
– много пута без критике – створили националне јунаке 
своје прошлости чиме су давали подстрек националној 
идеји. Хрвати су своје порекло вукли од Илира, Румуни 
од Дачана и Римљана, Словаци од легендарне Велике 
Моравске кнежевине, а мађарско племство опет од 
Хуна и Скита.

ЈАКОБИНСКА ЗАВЕРА Мађарско племство је са 
радошћу поздравило Француску револуцију, јер је она, 
слично мађарским тежњама, на почетку кренула као 
покрет сталежа ради ограничавања владарске власти. 
Међутим, због радикализације револуције и због 
терора, племство је све више било против револуције. 
Сталежи су помагали династију Хабзбурговаца у дугом 
рату против Француза.

Део јозефинистичке интелигенције планирао 
је  друштвене реформе. Шпијуни тајне полиције 

16. Неуспех Јосифа II и успостављање компромиса
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су посматрали непоуздане особе (нпр. Игњатије 
Мартиновић [Martinovics Ignác]). То планирање је за 
време владавине Франца I (I. Ferenc, 1792–1835), који 
је наследио Леополда II, постало безнадежно. Франц 
I је ступио на престо већ за време радикализације 
Француске револуције и, плашећи се проширења 
револуције, одбио је сваку промену. 

Мале групе реформатора, који су били против 
владара, Игњатије Мартиновић је организовао у 
по крет, обухвативши целу државу. Мартиновића, 
заједно са још неколико чланова тајне полиције, је 
цар отпустио, и он је сад почео организовати оне, о 
којима је раније писао извештаје. Организовао је два 
тајна друштва (1794. године) чији чланови нису 
знали једни за друге. За племиће који су били стасали 
при покретима националног отпора, организовао 
је Друштво реформатора – умеренијег карактера. 
Програм овог друштва је садржао: самосталност, 
републику, и преиначење сељачких односа од кметског 
односа ка закупничком. Радикална интелигенција
је постала чланом Друштва слободе и једнакости, 

чији је програм био потпуно укидање свих сталешких 
привилегија. Националну напетост су желели решити 
поделом државе на етничкој и федералној основи. У 
овој епохи и умерене замисли су важиле за радикалне, 
због тога их је само мали део водећег слоја усвојио.
 Тајна друштва су се брзо проширила, мада 
укупан број чланова једва је превазилазио неколико 
стотина особа. Мартиновић се позивао на озбиљне 
француске везе, па је храбрио и остале, иако ове 
везе нису постојале. Када је тајна полиција у Бечу 
ухапсила Мартиновића (јула 1794. године), он, да 
би своју личност ставио у први план, преувеличао је 
значај овог покрета и предао је властима списак оних 
особа које је он организовао за покрет. Заверу су брзо 
открили. Власт је страховала од револуције, па је 
предузела драстичне мере. Вође покрета су погубили
(маја 1795. године) и бројне чланове су осудили на 
вишегодишњу робију (нпр. Ференца Казинција [Ka-
zinczy Ferenc]). На утицај овог покрета Франц I, који 
се гнушао од било каквих промена, у будућности још 
више је одбијао сваку иницијативу из Мађарске.

НЕУСПЕХ ЈОСИФА II „Молимо Ваше Величанство, да због државе, због општег 
добра и због народа, да благоизволи Ваше Величанство 

обновити нашу стару правду и слободе које смо још од наших предака, од поди-
зања нашег народа наследили (...)“ (Увод дописа жупаније Њитре, 1790.)

Наведи шта се тражи из Њитре, у којој форми и на шта се позивају у молби. [ З ]

„Ја, дакле, сасвим сам сагласан са предавањима канцеларије и само то желим 
да наши предлози које треба извршити одмах, буду довољни за постизање оних ре-
зултата које очекује канцеларија. Расположење је толико напето, поверење је толи-
ко изгубљено, да је врло могуће да ће се десити супротно. Зато се бојим да се неће 
задовољити овим (...) Нека благоизволи Ваше Величанство сетити се да је Аус-
тријска Низоземска већ изгубљена, можда неповратно (...) Велика је бојазан да ће 
монархију исто тако стићи несрећа и то од стране мађарске нације, која неће оску-
девати у иностраној помоћи (...)“ (Примедба Кауница [Kaunitz]на предлог који је 
Мађарска канцеларија упутила цару, 1790. године)

Како процењује аутор ситуацију? Шта предлаже Кауниц цару? На шта указује да 
је Кауниц ставио примедбу на предлог Мађарске канцеларије? [ З ]

„У овој ситуацији ништа не вреди половичан поступак. Ја, дакле, да бих заувек 
предупредио сваку тужбу која долази од мађарских и ердељских сталежа, које су 
само прекривене бојом пристојног третмана, сваку Уредбу и упутство укидам што 
сам донео за време моје владавине и стављам их у оно стање у којем су били у 
време смрти њеног величанства покојне царице. Из овога изузимам само Уредбу 
о толеранцији, Уредбу за постављње свештеника и Уредбу што се односи на 
кметове.

Круну и остале крунске симболе, чим буде достојног места у будимској тврђави, 
тамо нека пренесу. Пошто ће, захваљујући овоме, њихова повређеност престати, 
сталежи већ неће тако ужурбано захтевати државну скупштину, чији би рад под 
овим условима и због мог нарушеног здравственог стања био немогућ.

Надам се да ће сталежи увидети моју несебичност и моје тежње за њихово добро, 
тако са правом очекујем од њих да државу снабдеју регрутима, а војску потребним 
залихама. Мерење земљишта нека се тако обустави, да се подаци досадашњих 
мерења, који су много коштали, а ако буду потребни, могу користити.

У овом смислу нека се срочи мој опозив који треба још мени доставити на увид 
ради одобрења.“ ( Упутство о опозиву Уредаба Јосифа II, 1790. године)

„(…) Многе су жалбе које нису 
послушане од краља, многе незале-
чене ране се шире, и ниже наведене 
ствари охрабрују очајни мађарски 
народ да збаци јарам.“ (Из дневни-
ка Јожефа Керестешија)

„Из срца желим да Мађарска 
са овом наредбом толико добије 
у срећи и у свему, колико сам јој 
желео помоћи својим Уредбама.“ 
(Речи Јосифа II приликом опозива 
његових Уредаба)

О чему је донео одлуку 
владар? Зашто је то учи-

нио? Које Уредбе није укинуо? 
Шта је заједничко у овим Уред-
бама? [ З ]

Јосиф II на самртној постељи
Шта је разлог томе што је, 
за разлику од других влада-

ра, о последњим моментима жи-
вота Јосифа II сачињено толико 
слика? [ З ]
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УСПОСТАВЉАЊЕ 
СТАЛЕШКОГ ДУАЛИЗМА

„Природно је да слободу која је драга још и живо-
тињама, желе сви слојеви народа. Међутим, пошто 
је промисао Божија, који се стара за род људски, 

тако желела да се неки роде за цара, неки за племића, а неки за слуге, без повреде 
хришћанске љубави ћемо уживати наша права дотле, док о томе државна скупшти-
на не одлучи другачије.“ (Писмо жупаније Хонт, 1790. године) 

„Хајде сада, сељаштво, помози себи, подигни батину своју, виле, секиру про-
тив немилосрдних бадаваџија, уништача државе који краду краља, против господе 
и једнодушно повичи, срцем и устима као врач:

Остаћемо поред свих Уредаба нашега цара и краља Јосифа II (...)
Када му је у опасности живот, нека ниједан од сељака не иде на кулук. Ако га 

терају нека истог убије, (...) јер од нашег селиштавише нећемо служити поседни-
ка, само ћемо краљу плаћати порез и служити. 

И ради тога: за краља ћемо онога бирати против кога су устали за правду Јоси-
фову, коме су оца, матер и цео род његов нападали и све су радили племићи који 
живе без закона Јосифовог, његовог млађег брата Леополда II.” (…) (Памфлет из 
1791. године) 

„III параграф (...) Његово царско и краљевско апостолско величанство је ми-
лостиво дозволио да се помазање и крунисање, у случају промене престола, увек 
изврши на законити начин у року од шест месеци, од дана смрти покојног краља 
(...)

VI параграф (...) Нека свету круну и све драгоцености што јој припадају прене-
су у слободни краљевски град Будим. (...)

X параграф. На понизни предлог државних сталежа, Његово Свето Величанство 
милостиво је признало да је Мађарска, заједно са прикљученим деловима, што се 
тиче управљања власти слободна, што значи да није потчињена ни једној држави 
нити деловима државе, него поседује државну самосталност и власт. Због тога на 
основу одредби III параграфа закона из 1715. године, односно VIII и IX параграфа 
закона из 1741. године, државом управља законито крунисани наследни краљ, и 
његови наследници краљеви Мађарске, по соптвеним законима и обичајима, а не 
на начин како се управљају друге земље.“ (Из законика 1790. године)

Како схвата кметско влас-
телинске односе жупанија? 

На какво размишљање упућује 
овакав аргуменат? Покажи у тек-
сту утицај просвећености. [ У ]

Установи против кога је пи-
сан овај текст. У чије име су 

га писали? Сакупи из текста оне 
делове који се односе на динас-
тију. Који су они делови који нам 
откривају да је памфлет сачињен 
по наруџбини Двора? Шта не-
достаје из памфлета? [ З ]

Прикажи привилегије ста-
лежа. На које доба те под-

сећа обнова ове равнотеже из-
међу Двора и племства? [ З ]

Крунисање Леополда II
Какав компромис је значи-
ло крунисање? Какве сим-

боле примећујеш на слици? [ З ]

Молба ердељских Румуна, у којој за-
хтевају да их признају као четврту 
сталешку нацију (1791)

Наведи сталеже Ердеља. 
Протумачи садржај молбе. 

У коликој мери је сталешки, а у 
коликој национални захтев Ру-
муна? Зашто је баш 1791. годи-
не упућена ова молба? [ З ]
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БУЂЕЊЕ 
НАЦИОНАЛНЕ ИДЕЈЕ

„У целој Мађарској жупаније су биле у невољном покре-
ту. Кореспонденције (писање званичних писама) су се 
вршиле тајно. Због циркуларних (окружних) писама сви 

су били истог мишљења, имали су исти глас, као интониране жице. Патриотизам 
се огледао прво у облачењу мађарског одела, што је деловало лепо и узбудљиво, 
јер су раније скоро сви носили немачка одела која су као поплава потискивала 
мађарску ношњу (...)

Поред свега тога, свуда мађарски разговарају, они који не знају језик, сада га 
уче, а само пре неколико месеци у великим друштвима није се могла чути мађар-
ска реч (...) Срећно је што су сада тако изненада мађарско одело и језик постали 
цењени од своје нације. Јер одело и језик формира нацију нарочитом нацијом.“ (Из 
дневника Јожефа Керестешија)

О којој појави извештава дневник? Какве чињенице су проузроковале ову појаву 
према аутору? У суштини шта је улога ове појаве? [ З ]

Племкиња у ношњи по новој моди, у позадини је пожунска тврђава
Наброј карактеристике женске одеће. Шта симболизује жена сликана са позади-
ном?[ З ]

ЈАКОБИНСКА ЗАВЕРА 
„Мађарска нација нека узме власт из краљевих руку и 
нека прогласи своју отаџбину за слободну и независну 
републику. Пошто под мађарском нацијом подразумева-

мо све оне националне мањине које живе у разним провинцијама, зато свака мањина 
нека формира засебну провинцију и нека живи по посебним политичким уставом, 
нека их повезује чврст савез. Дакле, Мађарска нека се преобрази у савезну републи-
ку у којој свака национална мањина може слободно користити свој језик и нека живи 
по својим моралним законима и обичајима, ужива потпуну верску слободу. (...)

Због спољашње сигурности, дакле, нека провинције Мађарске образују једин-
ствену, недељиву републику, (...)

Мађари нека се деле у два друштвена сталежа: у првој нека буде више плем-
ство и средње племство. Убудуће нека не буде разлике између аристократије и 
племства. У други нека спадају они који нису племићи, грађанство и сељаштво. 
Општа скупштина савезних провинција нека се састоји из делегата оба сталежа 
и нека своју скупштину одрже у Будиму или Пешти и нека скупштина има два 
дома.

Само ће племство имати право на имовину. (...) По селима и градовима који 
нису племићи нека буду закупници поседника, склопиће уговор са власником 
земљишта и по томе ће плаћати у новцу, са уродом или кулуком.“ (Из списа Тајног 
друштва реформатора, 1794. године)

„Питање: Како се зову чланови грађанског друштва?–Одговор: Грађанином, 
сваки други назив је привилегија, као што је краљ, гроф, заставник-господин, пле-

мић, свештеник итд. И противзаконит 
је и погрешан, онај који дубоко вређа 
друштвени уговор. 

Питање: Шта је племство? – Одго-
вор: То је стање таквих људи који су од 
више дужности друштва ослобођени и 
који веле да више вреде од мноштва на-
рода и да су бољи и племенитији од ос-
талих грађана.“ (...) (Из списа Друштва 
слободе и једнакости, 1794. године)

Наведи којим питањима су се бави-
ли списи. Упореди друштвене про-

граме два списа. Какав систем је хтело 
Тајно друштво реформатора, а какав 
Друштво слободе и једнакости? У как-
вом су односу чланови ова два тајна 
друштва? У којој мери су могле имати 
подршку од стране друштва ове две ор-
ганизације? [ П ]

Алегорија Иштвана Коча (Kots István) 
о мађарском уставу

Прикажи симболе на илу-
страцији и објасни њихов 

смисао. Упореди гледиште Иш-
тва на Коча и два тајна друштва. 
[ У ]

Савремени бакрорез о структури ја-
ко бинске завере

Каква је била структура за-
вере? Како се односи аутор 

према завери? На основу којих 
чињеница можемо одговорити 
на питање? [ З ]
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Погубљење петорице чланова Мар-
ти новићеве завере испод будимске 
тврђаве на „Вермезе“ (Vérmező–
Поље крви) 

Како и под каквим околнос-
тима је извршена смртна 

каз на? Шта је порука слике? Из 
ко јих детаља закључујеш пору-
ку? [ З ]

Упореди мишљења ова два 
историчара. Какве позитив-

не и какве негативне црте Мар-
тиновића спомињу? Како про-
цењују покрет Мартиновића? У 
чему виде узрок његовог па да? 
Шта је разлог различитог 
мишљења? На основу извора 
на чини листу о црним мрљама у 
Мартиновићевој прошлости. [ З ]

„(...) За време ступања на престо цара Франца (...) Мартиновић и присталице 
грађанског преображаја (...) ослонивши се на покрет племства, покушали су да 
отворе пут прогресивном мађарском преуређењу (...)

(...) међутим, мађарско племство је тада још више волело своје привилегије, 
него што је волело слободу, и за одбрану својих застарелих привилегија, ступило 
је у савез са страном реакцијом која је и само племство угњетавала. Покрет који 
је био за стварање самосталне национално-грађанске Мађарске, због недостатка 
грађанских слојева, без контакта са сељацима који су неспособни самостално ис-
тупити, трагично је завршио. Мартиновићева политичка генијалност није могла 
надокнадити непостојеће услове за грађанску револуцију, а покрет није могао 
бити више од трагичног покушаја. (...)“ (Аладар Мод [Mód Aladár]: Четири сто-
тине година борбе за самосталну Мађарску, 1951. године)

„Мартиновића је (...) 1791. године у Бечу Франц Готхарди (Franz Gotthardi), 
шеф тајне полиције Леополда II примио за Дворског шпијуна. Мартиновић, који 
је желео изградити своју политичку каријеру, у својим извештајима је покушавао 
пријавити мађарске политичке покрете и постићи код Двора да укине мађарско 
племство и његове националне традиције. У ово доба је писао памфлет против 
мађарског племства. Међутим, у пролеће 1792. године Леополд II је преминуо, а 
његов наследник Франц I није га хтео више запослити. Мартиновић је, међутим, 
још неко време и даље слао своје извештаје. Када се 1793. године упознао са пешт-
будимском тзв. клупском интелигенцијом, тако и са Хајноцијем, одмах их је прија-
вио. Међутим–као што бива код авантуриста разних епоха–пошто га је после неког 
времена у Двору обузело разочарење, постао је присталица радикалне опозиције и 
највише је прихватао Хајноцијеве идеје. (...)

(После његовог хапшења) дао је детаљан исказ у којем–или због прецењивања 
сопствене вредности, или да би спасавао себе, или да би збунио владу–поред тога 
што је открио истину, одао је имена учестника у покрету и говорио о једном ве-
ликом непостојећем покрету који је у вези са француским водећим личностима 
у који су умешане важније личности Мађарске и већина службеника.“ (Кошари 
Домокош: Обнова и рођење грађанства, 1990. године)

Игњатије Мартиновић (Martinovics 
Ignác 1755–1795)

18

19

21

20

Игњатије Мартиновић (Martinovics Ignác) је рођен у Будиму у грађанској породици. Да би могао учити, 
ступио је у фрањевачки ред. Пошто је у Пешти учио право и теологију, предавао је у више самостана, али га 
свештенички позив није привлачио. Постао је војни свештеник, а касније је пошао на европски пут као пратилац 
једног пољског племића. Затим је предавао на факултету у Лембергу, објавио је више научних студија и постао је 
члан масонске ложе. Његове студије су повукле пажњу дворског ревизора књиговођства Јосифа II који је помагао 
његову каријеру. Његов таленат, жеља за каријером и његов непомирљив карактер увек се сукобљавао са њему 
благонаклонима и средином у којој је живео. Био је у Леополдовој служби, али није стекао трајно поверење 
владара. Франц га је отпустио из дворске службе. 

У прошлости Мартиновића су постојале црне мрље, али ове мрље његови савременици нису познавали, 
пошто их је историографија открила тек крајем XIX века. Покрети каснијих раздобља који су Мартиновићев 
покрет узимали за пример, трудили су се да одбију или прећуте чињенице, које су биле негативне по Марти-
новића. Расправа о његовој личности се спојила са расправом о значајности покрета (да ли је био значајан или 
безначајан). Међутим, ове две чињенице покушајмо раздвојити, јер не би било срећно, када би оцена Мартино-
вића бацила сенку на остале пожртвоване учеснике покрета.
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НАПОЛЕОНОВИ РАТОВИ И МАЂАРСКА После ус-
постављања сталешког дуализма мађарско племство 
је стало на страну Хабзбуршке династије, те је из-
гласалo регруте и порезе, потребне за ратове против 
револуционарне Француске, касније против Наполе-
она. Више од три стотине хиљада војника је ратовало 
из Мађарске у светском рату епохе и близу половина 
од њих је погинула или била рањена. 
 Војска француског цара је само једном приликом 
упала на територију Мађарске (1809. године). Тада је 
Наполеон упутио проглас Мађарској, обећавајући 
јој независност, да би је одвојио од Хабзбуршке ца-
ревине. Његов покушај је био безуспешан, јер је мађар-
ско племство у њему видело носиоца револуције и ти-
ранина који угњетава нације. Против Француза су 
подигли тзв. племићки устанак. Војска застарелог 
система и недовољно обучена претрпела је пораз код 
Ђура од најбоље војске онога времена. Став племства 
је више имао политички значај, него војни. 

ПРОСПЕРИТЕТ ЗА ВРЕМЕ РАТА И КРИЗА Због уза-
стопних ратова (1792–1815) је потражња пољопри-
вредних производа порасла, а потражња је повисила 
и цене. На међународном тржишту су се знатно по-
бољшале могућности пољопривредних производа из 
Мађарске, па се повећао приход од пшенице и вуне. 
 Повећање цена и потражња мање квалитетних 
пољопривредних производа је поред мајурских газ-
динстава велепоседника омогућило и племићима-по-
седницима да уновче своје производе. Племство је 
масовно оснивало своја мајурска газдинства и укљу-
чивало се у производњу пољопривредних производа. 
Због континенталне блокаде, коју је увео Наполеон, 
левантска роба, која је сада преко Мађарске стизала 
у Европу, повећавала је приходе трговаца. Због ратне 
конјунктуре Пешта је постала центар трговине пше-
ницом, а повећао се и извоз сировине (нпр. метал). У 
овој епохи су ојачали нови слојеви мађарских капи-
талиста који су били већином Јевреји.

Снабдевање војске је веома оптеретило државну 
благајну. Трошкови су се могли покрити само помоћу 
зајмова. Државни дуг је постао огроман, па је Влада 
покушавала ублажити ово стање тако што је повећала 
штампање новчаница. Због тога је вредност новчани-
ца вртоглаво опадала (инфлација). Влада је у два маха 
била приморана на девалвацију папирне новчанице у 
односу на сребрни новац (1811. и 1816. године). Онај 
ко је уштеђевину држао у папирним новчаницама,
много је изгубио. Због девалвације су, у првом реду, 
пропадали трговци који су обављали извоз пољопри-
вредних производа. 
 После Наполеонових ратова изненада се зауставио 
привредни полет. Цене су пале, тржишне могућности 
су знатно смањене. Просперитет трговине и брза ин-
дустријализација наследних земаља је, међутим, пру-
жала даљу могућност за развој. 

Племство, које се укључило у производњу, упа-
ло је у тешку ситуацију. Да би сачувало стандард који 

је стекло за време конјунктуре, морало је побољшати 
газдовање. Услед тога овај слој је постао отворенији 
за сваку новост.

ДРУШТВЕНИ УТИЦАЈИ РАТОВА У Европи је после 
пољског племства мађарско племство било најброј-
није. Од 10 милиона становника број племства је дос-
тигао пола милиона. Танак слој вишег племства је 
располагао огромним поседима (преко 10000 катас-
тралних јутара) на којима су у већини била развијена 
мајурска газдинства. На једном делу ових газдинста-
ва су створили тзв. узорна газдинства где су увели 
разне новости у производњи (нпр. стајско сточарство, 
нове врсте биљака и стоке, плодоред). Мађарско ви-
соко племство обично је склапало бракове са царском 
аристократијом и у већини случајева није ни живело у 
држави, или није имало контакт са становништвом и 
једва је говорило мађарски. Већина високог племства 
је била одана Двору и попуњавали су најважније др-
жавне функције. Било је и изузетака код просвећеног 
високог племства, који су били пожртвовани. Такав је 
био Ђерђ Фештетич (Festetics György), који је основао 
у Кестхељу (Keszthely) пољопривредну вишу школу 
(Georgikon 1797. године), а из прилога грофа Ференца 
Сечењија (Széchényi Ferenc) је основан Мађарски 
национални музеј (1802. године). 

Богато племство, са поседима од 1000 до 10000 
јутара, укљичило се у привреду, што је значило но-
вину. За време конјунктуре подизали су курије, мање 
Дворце и набављали квалитетан намештај. Своју децу 
су школовали. Настављајући традицију, овај слој је 
управљао жупанијом и одлучујућу улогу је имао и 
у државној скупштини. Због тога је од великог значаја 
била њихова отвореност за привредне и политичке 
реформе. 
 Политички став и животну филозофију богатог 
средњег племства опонашала је и маса племића чији 
су поседи кретали од неколико стотина катастралних 
јутара до сељачког селишта које су сами обрађивали 
(племић са шљивиком од седам садница или племић у 
опанцима) и племићи без поседа (армални племићи). 
Велики број ових племића учествовао је у јавном 
животу жупаније, њихови гласови су могли чак 
одлучивати око спорних питања. Један део њих, који 
је свој просперитет видео у учењу (од њих су постали 
адвокати, свештеници, официри, учитељи) постало је 
главна база мађарске интелигенције, присталица 
реформи. Масу осиромашених племића, који се, ме-
ђутим, нису могли истаћи, владина политика ко-
ристила је против присталица реформи, много пута 
на веома подли начин (опијањем, митом). 
 У XVIII веку, захваљујући изградњи, напредовању 
привреде и порасту броја становника, значај градова 
се повећао. Број становника градова је достигао 8% 
укупног становника (са трговиштима заједно 22%). 
Број душа у неколико градова се вишеструко повећао. 
Значајан град је био Будим, Пешта и Стари Будим који 
је са сто хиљада становника постао привредни центар 

17. Наполеонови ратови – просперитет и криза
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државе. Услед откупљављња робе од произвођача 
ојачао је слој грађана трговаца. Већи део индустрије 
је још увек функционисао у оквирима цеховског 
система, али већ се повећавао и број мануфактура. 
Повећање градова није довело до повећања њиховог 
политичког значаја. Мада је у државну скупштину 
сваки поједини слободан краљевки град слао своје 
делегате, њихов утицај је био незнатан. Проширење 
државног апарата, развој школства и привреде, зна-
чајно су повећали број интелигенције. Повећавао се 
број интелигенције неплемићког порекла (honorácior). 
 У животу кметова, чији број је износио две 
трећине становништва, значајне промене је донело 
мајурско газдовање и пораст становништва. Због 

пораста становништва отпочео је процес уситњавања 
сељачког селишта. Смањила се величина једног 
просечног селишта и то је довело до сегрегације по-
јединих слојева сељаштва. Малобројни имућнији 
сељаци, који су поседовали цело селиште, већ су 
најмили надничаре и привремене раднике. Средње 
сељаштво су сачињавали сељаци са пола селишта.
Порастао је број сељака-желира, чије селиште је 
било мање од 1/8. Они желири који су имали кућу 
са малим земљиштем, најамничким радом су могли 
одржавати своју породицу. Постепено се повећавао број 
бескућних желира, они су могли бити само надничари. 
Порастом броја становништва овај процес се све више 
убрзавао, увећавајући друштвене сукобе по селима.

НАПОЛЕОНОВИ РАТОВИ 
И МАЂАРСКА 

„Мађари! Дошао је тренутак у којем ћете моћи повра-
тити вашу стару незавизност. Примите мир, што вам 
пружам. Нека опстане ваша држава у целовитости, 

нека остане Устав ваше државе у оној форми као што је сада, или са оним измена-
ма које ћете ви унети (...), ако сматрате за сходно на корист ваших грађана. Ништа 
не тражим од вас, једино желим видети да постанете слободна и независна нација. 
Сједињење са Аустријом је био главни узрок ваше несреће; за Аустрију сте проли-
вали своју крв у далеким државама и најдрагоценије вредности ваше су биле увек 
жртвоване због наследних земаља. Ваша држава је била најлепши део аустријске 
царевине; па ипак су тако посматрали вашу државу као неку освојену провинцију 
(...) Вратите сада своје национално биће; будите оно што сте некада били! Изабе-
рите себи краља, који ће владати за вас на грудима ваше отаџбине, нека станује 
међу вама и нека га окружују ваши војници и грађани!

Мађари! Ово Европа очекује од вас, сад вас посматра; и ја то желим од вас: ста-
лан, сигуран мир, слободне трговинске путеве са мном, и потпуну самосталност 
и сигурност. Оваква награда вас чека, ако желите бити достојни ваших предака и 
достојни себе самих. 

Нећете ви одбити моје предлоге који су на вашу корист; нећете више узалуд 
проливати своју крв за такве слабе кнежевине којима увек управљају потплаћени 
министри, којима је Енглеска, тај непријатељ Европе–која је своје богатство гра-
дила на апсолутизму и на нашим сукобима–за непријатељство новцем платила. 

Сакупљајте се на Ракошком пољу (Rákos mezeje), по обичају ваших предака; и 
одржите тамо национални сабор и обавестите ме о вашим одлукама.“ (Проклама-
ција Наполеона, 1809. године)

Коме је упућен проглас? 
На шта је хтео наговорити 

читаоце? Сакупи оне податке 
који упућују да је Наполеон био 
упознат са стањем у Мађар-
ској? Зашто Мађари нису пос-
лушали проглас? Издвој оне де-
лове текста који се односе на 
коалицију против Француске, 
односно на континенталну бло-
каду. [ З ]

Битка код Ђура (1809. године) и ју-
риш мађарских хусара против фран-
цуске артиљерије у бици код Асперна 
(Aspern)

Прикажи стратегијски и 
по литички значај Ђурске 

битке. Какав удео је имала Ма-
ђарска у Наполеоновим рато-
вима? Потражи књижевна дела 
која су сачувала успомену на 
учешће Мађара у великим бит-
кама ове епохе. [ Р ]
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ПРОСПЕРИТЕТ ЗА ВРЕМЕ РАТА И КРИЗА

Промена односа вредности пшенице и папирне новчанице
Прочитај са табеле како се односила вредност пшени-
це према папирним новчаницама. Шта је разлог так-

вог стања? Како се назива тај привредни процес? На који 
начин је решавао овај проблем бечки Двор? Како је утицао 
тај процес на мађарску привреду? [ З ]

Аустријска папирна новчаница
Зашто је дошло до штампања папирних новчаница? 
Какве могућности је значило штампање новчаница? 

На који начин је утицало штампање папирних новчаница на 
однос Мађарске и Аустрије? [ З ]

На који начин се мењала производња и цена вуне у 
епохи? У каквом су односу ова два податка? Каракте-

риши табеле са различитим ценама вуне. Какве су поли-
тичке и економске чињенице утицале на ове податке? [ У ]

Погледај на мапи наследне земље које се налазе у та-
бели. Установи које су наследне земље биле главни 

привредни партнери Мађарске у првој половини XIX века. 
Установи географске, привредне и политичке узроке овог 
стања. [ З ]

ДРУШТВЕНИ УТИЦАЈИ 
РАТОВА 

„Мој отац (...) је сматрао да је поштени посао само по-
сао поседника, јер ко нема своје звање он не зависи ни 
од кога, он је прави господар. Није чинило велику раз-

лику да ли неко има мали или велики посед, евентуално старина породице. Иначе 
су само у родбинским односима давали нешто мало значаја томе, јер друштво је 
прожимало осећај заједништва племића-поседника, тзв. судије, који су избегавали 
друштво горњег племства, који су због златног кључа (украсна медаља краљевске 
коморе), или због службе, или због родбинске везе зависни од Двора. Иначе они 
сматрају себе бољим племићима од осталих и образују једну посебну касту, говоре 
„ти“ један другом, свуд су заједно, мада закон каже: ни већа господа нема више, а 
ни мањи племићи немају мање слободе.

И државни службеник је важио за господина, али коморни службеник још и по-
ред веће плате имао је мање поштовање, јер међу овима је било много странаца и 
који нису били племићи. Оног који је примао државну службу нису више сматрали 
за родољуба, само се жупанијска бирана функција изједначавала са родољубљем.

Адвокат и лекар су такође припадали господском друштву и ако нису били пле-
мићи, али су били хонорациори (интелигенција неплемићког порекла) и били су 

Рушевине дворца палатина Јосифа 
у Алчуту (Alcsút)

У каквом стилу су зидани 
дво р ци епохе? [ У ]
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ПРОИЗВОДЊА, ИЗВОЗ И ЦЕНА ВУНЕ У МАЂАРСКОЈ 
У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА

година 1809 1816 –21 1822 –27 1828 –30 1831– 40 1840 – 47
Производња у 1000 бечких мажа (1 мажа = 56 кг.) 240 114 165 400 – 550 340 – 400
Просек извоза у хиљаду бечких мажа 235 235
Цена шпанске вуне (бечка мажа/фт) 66 85 72
Цена мађарске вуне (бечка мажа/фт) 24 52 51
Цена немачке вуне мажа/фт 39 60 53

ПРОЦЕНТУАЛНИ УДЕО
 НАСЛЕДНИХ КНЕЖЕВИНА

 У МАЂАРСКОЈ ТРГОВИНИ (1819–1828)
Наследне земље Извоз Увоз

Доња Аустрија 61 51
Горња Аустрија  0  0
Штајерска  8  5
Приморје  3,5  2
Тирол  0  0
Воралберг  0  0
Чешка  0,5  0
Моравска 23 32
Галиција  4 10
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потребни, познавали су најдубље домаће тајне, али их ипак нису сматрали једна-
ким, јер су зависили ако не од појединаца, али од заједнице, свакако. Најугледнији 
су били они који су одлазили на жупанијске скупштине и које су често именовали 
за судије.

Трговац, и ако је имао повељу о племсту, сматрао се само грађанином. Ови, 
па учитељи, свештеници, који су поседовали кућу, образовали су више грађан-
ско друштво, посебно од цеховских мајстора, који су исто образовали засебно 
друштво.“ (Ференц Пулски [Pulszky Ferenc]: Мој живот и моје доба)

„У надницу је ишао само један део становништва Сечења (Szécsény) које су 
(вероватно по немачкој речи „Ansiedler” што значи досељеник) звали само жели-
рима. Они су били приморани да раде, јер осим своје куће, мало земље и нешто 
винограда других прихода нису имали, а то није било довољно да би могли издр-
жавати породицу.

Наш посед је био величине од 24 хиљада јутара од којег су 12 хиљада обрађи-
вали сељаци, а осталих 12 хиљада смо ми обрађивали, што значи да тај део нису 
изнајмљивале газде, него су обрађивали наши људи. (...)

Имали смо шест хиљада оваца и ако нису биле тако масивне какве пасу у Хајд 
Парку (Hyde Park), или у Кенсингтон Гарденсу (Kensington Gardens), али су биле 
од расе мерино (увозила их је Марија Терезија) и биле су веома тражене због ква-
литетне вуне. Добро се исплати старање о њима, јер мажу ове вуне продају по 20 
– 24 фунти стерлинга по енглеским пијацама (под називом „фина немачка вуна”).

Због квалитетне вуне узгајање оваца веома се распространило у Мађарској у 
задњих двадесет година. 

Справа за печење ракије се налази у једној великој згради где од октобра до 
априла употребимо тридесет квартера (енглеска мера за пшеницу = 290,78 литара) 
кромпира за печење ракије (за ово смо користили кромпир који смо производили 
на нашој земљи, остало смо покуповали од околних сељака). Од коре кромпира 
смо правили храну за стоку, чиме смо хранили стоку за продају.“ (Терезија Пулски 
рођена Валтер [Pulszky Terézia, született Walter Terézia]: Из мемоара једне мађарс-
ке жене, 1850. године) 

Слојеви мађарског друштва
Наведи неколико примера 
за процес друштвене дифе-

ренцијације. Шта су разлози овог 
процеса? Окарактериши поло-
жај разних друштвених слојева. 
Прегледај положај кметства уз 
помоћ табеле на 105. стр. [ З ]

Сакупи и начини табелу од 
података који се односе на 

филозофију племства. Какве 
промене примећујеш у схва-
тању? [ З ]

Установи појам желира на 
основу текста. Прикажи  на 

основу извора структуру и функ-
ционисање једног велепоседа. 
[ П ]

Дворац Естерхазија (Esterházy) у 
Чаквару

Прикажи дворац на слици 
(величина, стил итд). Пог-

ледај једну курију ситног пле-
мића у овој епохи. Упореди жи-
вотни стандард ситног племића 
и вишег племића. [ Р ]
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Установи процес повећавања броја становника Пеште и Будима. 
У којим деценијама је био највећи пораст? У каквим међусоб ним 

сразмерама се повећавао број становника ова два града? Који по-
литички, економски и географски услови су играли улогу у променама? 
[ У ]

Видик Пешт-Будима на почетку XIX века

Помоћу илустрација које приказују град у 
XVIII веку (95. стр.) састави црте развоја.
[ З ]

„Мађарска инсурекција (племићки устанак) је највише оклевета-
ни појам у мађарској историји. Потучена (војска) од убојитог гвожђа 
непријатеља, од златне палице краљевског беса, од корбача подсмеха 
своје нације. У дроњцима, упрљана, исмејана, остављена на месту 
битке као частан мртвац, кога ће, ако његова родбина не сахрани, са-
хранити дивља животиња или дивља птица. Заборављена као костур 
страшила на пожњевеној њиви, препуштена ветру, вихорима, киши да 
је раскида, да се распада док се сама не разиђе. 

Овај појам су користила два потомка као поругу један против дру-
гог, као дете за главни разлог. Ово је био нишан за војнике, брисач за 
ноге политичара и црни вео свим грбовима. 

Тридесет пет дана после Ђурске битке палатин Јосиф се поново 
појавио испод Ђура на челу 44 ескадрона коњице племићког устанка, 
да својим заставама обрише мрљу са грба државе. Исто оно ратно 
поље је изабрао за Божји суд које је било сведок пораза. Потегнуту 
сабљу му је из руке избило примирје, проглашено истога дана. Главни 
заповедник Мађара је, међутим, стигао управо на време да сахрани 
погинуле у претходној бици. Тамо су лежали они 35 дана по узви-
шењима Сабадхеђа, између мајура и рушевине капеле, под слобод-
ним небом. Они су и у смрти били сведоци да непријатељ ни један 
дан није био господар ратног поља на коме је победио, јер тада би 
ваљда своје мртве сахранио. Деветсто осамдесет и пет мађарских му-
жева је чекало тамо на своју хладну постељу, а када су их сахранили, 
француско гробље је било веће него мађарско. Сада већ гвоздени плуг 
хода по ова два гробља и нема надгробног споменика што би морао 
обилазити. 

Ова чета, која није била сахрањена 35 дана, ови мученици вернос-
ти заслужују ваљда парче хартије после 67 година (1876), на којем ће 
бити написано да су они пали на пољу поштења! Заслужују да вео 
који прекрива њихова имена стргнемо са њихове обешчашћене ус-
помене и бацимо га за покров иструлих костију...“ (Мор Јокаи [Jókai 
Mór]: Безимена тврђава, 1877. године)

Шандор Петефи:  У име народа (1847)

А ви, који тако гордо зборите:
Наша је домовина и наше је право!
Шта бисте чинили са домовином
Када би вас непријатељ напао?
Али се извињавам – ма шта вас о томе питам – 
Скоро заборавих на вашу храброст у Ђуру.
Када ћете, коначно, подићи споменик
Многим херојским ногама у бекству?

Одреди у чему се слажу Петефи и Јокаи. Шта је разлика међу њима у процени битке? На основу којег гледишта про-
цењује овај догађај Петефи и шта издваја Јокаи? Шта је узрок разлике између два мишљења? Која је процена уме-

ренија? Који су узроци томе? [ У ]

Борба племићких устаника са Французима

Упореди поруку слике и извора. [ З ]
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Војна улога племића у XVIII веку већ је била превазиђенА, што се доказало и у последњем племићком устан-
ку када је мађарска племићка војска од Наполеонове армије претрпела срамни пораз код Ђура. Необучена, једва 
снабдевена армија није имала шансу против француске војске која је била и добро вођена и добро снабдевена. 
Међутим, у ђурској бици није свако видео само пораз. Погледајмо два различита мишљења: како су оценили овај 
догађај Шандор Петефи (Petőfi  Sándor) и Мор Јокаи (Jókai Mór).Гл

ед
иш

та
КРЕТАЊЕ БРОЈА СТАНОВНИШКА ПЕШТЕ, БУДИМА

 И СТАРОГ БУДИМА

Време Будим 
и Стари Будим Пешта Укупно  

1720 9 600 2 600 12 200
1780 21 700 3 600 35 300
1800 24 300 29 900 54 200
1820 33 300 45 300 78 600
1830 38 600 64 100 102 700
1840 39 000 68 300 107 300
1850 50 100 128 000 178 100



ИШТВАН СЕЧЕЊИ И МИКЛОШ ВЕШЕЛЕЊИ Се-
чењијеви су припадали аристократији, верној Дво-
ру. Гроф Иштван Сечењи (Széchenyi István) (1791–
1860) је рођен у Бечу, и васпитавао се, углавном, у 
страној средини. Међу његовим прецима је било и 
веома образованих аристократа, који су желели нешто 
учинити за своју отаџбину (његов отац је био Ференц 
Сечењи, који је основао Мађарски национални музеј, 
а ујак му је био Ђерђ Фештетич оснивач Георгикона). 
Као младић ступио је у војску и учествовао је у 
последњим биткама против Наполеона. Мир је, 
међутим, успорио његово напредовање. Разочаравши 
се у армију, напустио је војну службу. 
 Још као војник, у Дебрецину се упознао са младим 
ердељским аристократом, бароном Миклошем Веше-
лењијем (Wesselényi Miklós) (1796–1850). Традиције 
породице Вешелењи су се везале за сталешке покрете, 
за независност. Младе аристократе су се спријатељиле. 
Учења ради заједно су пропутовали – као што је 
то био обичај у оном времену – Западну Ев ропу.
У њиховом легендарном пријатељству значајно су 
утицали један на другога. Сечењи се приближавао  
националној идеји и традицији, а Вешелењи пре-
тежно либерализму.

УКЉУЧЕЊЕ У ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ, ДРЖАВНА 
СКУПШТИНА 1825. ГОДИНЕ Имућни Сечењи је  кас-
није обишао скоро читаву Европу. Упознао је Енглеску 
која је у развоју привреде и политике била међу првим 
земљама, а упознао је и Османско царство, које је све 
више заостајало у развоју. Увидео је да су Мађарској 
ради просперитета потеребне реформе, и његов 
животни циљ је постао рад на подизању др жаве. 

Фрањо I, који је ратовао против револуције и 
Наполеона, покушао је изградити апсолутизам.
Међутим, своју власт је испољавао путем уредаба, 
што је наишло на отпор сталежа. Двадесетих година, 
бојећи се револуције, поново је покушао средити 
односе са мађарским сталежима који су били у јакој 
позицији (одобрење пореза и регрута). 1825. године 
(од 1812. године први пут) сазвао је мађарску државну 
скупштину.

На државној скупштини 1825–1827. године успо-
стављена је сарадња између владара и сталежа. До-
нели су закон да се државна скупштина мора сазвати 
сваке треће године. Владар је прихаватио сталешки 
Устав, док су сталежи одобрили порез и регруте што 
је тражио Двор. Влада је поново могла водити активну 

спољну политику, а учвршћење сталешких права 
тридесетих година омогућило је покретање покрета 
за реформе.
 1825. године на државној скупштини још нису 
прихватили реформе. Мада су присталице реформи 
ставиле на дневни ред неколико питања (царине, 
кметско-властелински односи, питање употребе 
мађарског језика), племсто се задовољавало одбра-
ном сталешких права. Зато сматра мађарска историо-
графија да је епоха реформи, у којој је почела борба за 
грађански преображај друштва и за подизање нације, 
почела 1830. године.
 Једино напредовање показало се по питању ма-
ђарског језика. На окружној седници Доњег дома 
Скупштине Иштван Сечењи је понудио годишњи 
при ход својих поседа за потпомагање научног дру-
штва за неговање мађарског језика. Његов пример 
је следило више аристократа и прилозима су створили 
услове за оснивање Мађарске академије наука.

ПРОГРАМСКА ДЕЛА: „КРЕДИТ“ И „О ПОГРЕШ-
НИМ СУ ДОВИМА“ Од краја XVIII века написано је 
више студија за решавање привредних и друштвених 
проблема. Међутим, на ауторе који су били племићког 
или грађанског порекла, шира јавност није обратила 
пажњу, а и воља за промене била је мања. При крају 
1820-их година – због престанка пољопривредне ко-
нјунктуре – већина племства је упала у кризу и по-
стала отворенија за реформе. То је обезбедило успех 
Сечењијевом програмском делу: „Кредит“ (Hitel) је 
објављен 1830. године и доживео је још шест издања. 
 Сечењи је из аспекта привреде покушавао уверити 
читаоце у неопходност реформи. Желео је доказати да 
феудалне привилегије више нису на корист племства. 
Закон о неотуђивости племићких поседа спречава 
племство да подигне кредит, јер његов посед, пошто 
га не може продати, не може да служи као покриће. 
Кулук не може да подстакне бољу производњу. 
 Основни мотив његовог програма је избегавање 
друштвених сукоба, осигурање полаког, али сигурног 
просперитета. На тај начин желео је избећи сукоб 
са бечким Двором. Аустрију и Русију, као њеног 
савезника у Светој алијанси, сматрао је сувише јакима 
у односу на снаге Мађарске. Шта више, од Аустрије се 
надао заштити против Русије. Сечењи се гнушао масе 
коју је сматрао лако поводљивом. Аристокаратији је 
и надаље давао водећу улогу, иако је његов програм 
прихватило и остварило мађарско средње племство.

18. Покретачи реформи: Иштван Сечењи и Миклош Вешелењи
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 Да би и други прихватили његове идеје, објавио 
је још два дела (Свет [Világ], 1831. године – Стадијум 
[Stádium], 1833. године) у којима је сумирао свој 
политички програм. У Стадијуму (реч означава 
станице промена) је у 12 тачака по логичном реду 
приказао најважније промене. 

Миклош Вешелењи, скоро у исто време када је 
објављен „Кредит“, написао је свој програм реформи 
(1831. године). Међутим, дело барона због цензуре 
је тек 1833. године објављено и због тога је његово 
дело имало мањи утицај. Вешелењијев програм је у 
основи из политичког аспекта посматрао проблеме. 
Познавао је и поштовао сталешки отпор и ову снагу 
је желео придобити за реформе. Зато је – као залог 
просперитета  – полазну тачку видео у идеји потпуне 
државности и због тога – насупрот Сечењију – био 
је спреман и на конфронтацију са Владом. Из 
поли тичког аспекта је посматрао и питање кметства.
Племство мора придобити сељаштво макар и по-
пустима (нпр. омогућити откуп обавеза), да би се 
успешно борило против Владе у интересу одбране 
националних интереса. 
 Два реформиста, који су заједно кренули, били су 
сагласни у коначном циљу: у изградњи јаке грађанске 
Мађарске. Међутим, којим путем да се то постигне 
– као што смо видели – њихова мишљења су била 
различита. Присталице реформи од краја тридесетих 
година, све више су прихватале Вешелењијев став 

и подржавали су оне политичаре који су наставили 
његову политику (Келчеи, Деак, Кошут). 

СЕЧЕЊИЈЕВА ПРАКТИЧНА ДЕЛАТНОСТ Већ на 
почетку делатности код Сечењија тешко можемо 
раздвојити његову идејну и практичну делатност. Овај 
велики стваралац је у многим сегментима живота желео 
служити просперитету своје нације, почев од неговања 
језика, преко саобраћаја, па до разоноде. Сечењи је и у 
свом практичном раду Енглеску сматрао узором. 

Сматрао је важним да племство придобије за 
ре форме. Да би створио услове за размену идеја и 
неговање друштвеног живота, основао је касину по 
енглеском узору (1827. године) и одомаћио је коњичке 
трке. 
 Сечењи је играо знатну улогу у развијању саоб-
раћаја. Потпомагао је паробродарство (пароброди 
на Блатном језеру [Balaton]), регулисање река 
(регулисање Тисе и Ђердапа, да би се обезбедила 
пловидба Дунавом), изградњу железнице, градњу 
мостова (Ланчани мост [Lánchíd]). На срцу му је 
лежала индустријализација (Млин на ваљке [Henger-
malom], Бродоградилиште [Óbudai Hajógyár] у Старом 
Будиму, топионица железа Абрахама Ганза [Ganz Áb-
rahám vasöntödéje]). У интересу изградње је примио 
и државну службу. Од 1840. године је популарност 
стекао више због своје практичне делатности, него 
ли политичке.

ИШТВАН СЕЧЕЊИ И МИКЛОШ 
ВЕШЕЛЕЊИ

„Пропутовали смо заједно велики део Немачке, Француске, Енглеске, и бога-
тило се моје знање, погледи, штавише, богатила се и моја душа преко контакта са 
најплеменитијом, бодром душом са којом сам био сваки дан, кога ћу се увек радо 
сећати са дубоком захвалношћу. Тиме што ме је упознао и што се са мном дружио, 
верујем да ни Вешелењи није постао–барем моја савест ме теши–лош човек. Ах, 

Породица Сечењи и Вешелењи
Сакупи подударности и раз-
лике у положају ове две по-

родице. Колико су могле утицати 
родбинске везе на њихов поли-
тички став? [ З ]

Барон Миклош Вешелењи

1

2

Архива



Доба реформи и револуције (1820–1849) / 119

какве дивне тренутке смо провели заједно (...) Сасвим се разнежим, када поми-
слим на слатке тренутке мога живота, поготово када се сетим како сам љубоморно 
посматрао величину Енглеске. Све више желим упознати оне духовне сласти, које 
ми наговештавају у анђеоској хармонији лов на нематеријалне радости (...) искре-
ни рад за опште добро, ублажио би (...) моју жеђ за оним што свако носи у грудима, 
који трага за вишим циљем (...) Одлучили смо заједно (...) да ћемо нас двојица, ако 
нико други, строго извршити нашу родољубиву дужност, па успели у томе или 
не.“ (Из дневника Иштвана Сечењија)

Из ког аспекта је представљало велики доживљај за Сечењија путовање по За-
падној Европи? Какво сазнање је јачало у младом аристократи? [ З ]

Млади путник Сечењи

Какав поглед на свет нам 
открива слика? Какве за-

кључке можеш извести по њего-
вој одећи? [ У ]

Путовања Иштвана Сечењија

Из ког аспекта је представљало велики доживљај за Сечењија путовање по За-
падној Европи? Какво сазнање је јачало у младом аристократи? [ З ]

УКЉУЧЕЊЕ 
У ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ, ДРЖАВНА 

СКУПШТИНА 1825. ГОДИНЕ 

„Необично чуђење је завладало када се 
прочуло да је један мађарски племић, чу-
вар свете круне (барон Игнац Етвеш 

[Eötvös Ignác]) у својству комесара у су-
седној жупанији иступио. У име Вашег 

Краљевског Величанства је ушао са својим наоружаним људима у зграду жупа-
није, где још и Ваше Величанство улази без оружане пратње, и опколио је. Пошто 
је прочитао краљевска писма, распустио је скупштину и спречио излагање нашег 
мишљења, што је главни циљ наших заседања. Наше службенике, упркос пле-
мићким правима, без оптужбе и осуде су ухапсили, упали су у племићке дворце, 
повредивши њихова права и поседе и оне који су дужни положити заклетву при-
морали су да је прекрше. Запленио је скупштинске записнике и писма, спречивши 
пут законској жалби, значи, свака права и привилегије је одузео и тиме законски 
углед Вашег Величанства повредио путем злоупотребе своје власти. И како се про-
чуло још неке друге жупаније жели посетити и државни устав ногом газити и 
раскидати нашу детињу љубав према Вашем Величанству. (...)“ (Допис жупаније 
Барш владару, 1823. године) 

Одреди циљ ове адресе. 
Сакупи наведене увреде. 

На каквим идејним основама ле-
жи Скупштина? На основу доса-
дашњег знања о жупанији, какву 
тежину је имало писмо упућено 
цару? [ З ]
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„У Мађарској је, према закону, сваке треће године требало сази-
вати државну скупштину, међутим од 1811. до 1825. године ни јед-
на скупштинска седница није одржана. Фрања је имао добар разлог 
да не сазива скупштину, јер међувремено, Влада је починила толико 
незаконитости, да сазивање сталежа није обећавало ништа добро. У 
оно време се десио државни финансијски крах и девалвација папир-
них новчаница, што је многе породице у држави довело до просјачког 
штапа. 

(...) Пошто жупаније на први позив дворске канцеларије нису из-
гласале ни порез ни број регрута, ову ствар су морали спровести про-
тив њихове воље. Ради остварења овога циља позвали су на бечки 
Двор неколико аристокарата, чија је позната сервилност била гаран-
ција да су спремни на све. Њих су именовали за комесаре и послали 
су их у непослушне жупаније да покупе порез и обезбеде регруте. 
Војска, која је била стационирана у држави, добила је упутства да се 
строго држи наређења комесара. 

Гроф Мозеш Антал Цираки (Cziráky Mózes Antal), гроф Ференц 
Зичи (Zichy Ferenc), барон Игнац Етвеш старији (id. br. Eötvös Ignác), 
Јанош Кеглевич (Keglevich János), Габор Лоњаи (Lónyai Gábor) су 
билe оне креатуре које су свесрдно служиле Двор. (...)

Упркос томе што је успело господи комесарима спровести вољу 
Двора, марионете Двора нису имале завидну судбину. Габора Лоња-
ија сталежи жупаније Земплен су у толикој мери инзултирале да је 
постао падавичар и ускоро је умро. Име барона Игнаца Етвеша је 
било истакнуто на прозорима сеоских гостионица, свуда по држави. 
Још се сећам следећег натписа: „Етвеш срамни обешењак, комесар 
жунаније Хонт, издајица домовине.“ А ни остали нису прошли много 
боље. (...)

Влада, поред свога нећкања, ипак је била приморана сазвати 
државну скупштину. (...)“ (Данијел Касоњи [Kászonyi Dániel]: Четири 
епохе Мађарске државе, 1868. године)

На основу извора установи у чему се састојала снага жупанија. 
Због чега је жупанија постала главно поприште политике против 

Двора? [ З ]
„Ја овде немам речи. Ја нисам члан дома делегата. Али сам по-

седник и ако би се основала таква установа која би неговала мађар-
ски језик, или која би потпомагала васпитање наших сународника u 
мађарском духу, жртвовао бих годишњи приход својих поседа.“ (Реч 
Иштвана Сечењија на заседању доњег дома, 1825. године) 

Шта је понудио Иштван Сечењи, и зашто? Шта је био посредан 
циљ његовог дела, а шта непосредан? Какву је имала улогу ова по-

нуда у историји ове епохе, а какву у Сечењијевом животу? [ З ]

Сала горњег дома 
Установи, на основу извора, у чему се 
састојала јачина жупанија. Због чега је 

постала жупанија главним поприштем поли-
тике против Двора? [ З ]

Сечењи даје прилог у доњем дому 1825. године

Иштван Сечењи и насловна страна „Кредита“ који 
је објављен 1830. године. Дело је Сечењи посветио 
мађарским девојкама-родољубима.

У којој мери су време објављивања и 
личност аутора допринели успеху де-

ла? Који подаци се налазе на насловној 
страни? [ З ]

СЕЧЕЊИЈЕВА ПРАКТИЧНА ДЕЛАТНОСТ
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„Да ли је смешно или је тужно да неко ко има моногобројну стоку и пуне жит-
нице–гладује или умире од глади. Да ли је смешно или је жалосно, ако велепо-
седник који има велике плодне оранице, ливаде, шуме, винограде итд. не плаћа 
порез, никакав државни терет не сноси и за њега многи џабе раде–и ако овакав 
поседник због бескрајних дугова толико осиромаши да му ништа не остаје? 

Зашто је то тако–тако треба да буде, или не би требало да тако буде.
Ако би имао потребу за новцем поред имања, да ли би га добио на закониту 

камату лако и одмах? (...) Пошто нема кредита само би добио код зеленаша на ог-
ромну камату. Колико поседника познајем који немају новаца и чије је благо увек 
недоступно за њих саме. (...)

А стање поседника и поседа је као закопана имовина: кућа, говедо, вино, 
сир, а из овога се види да је само пука прича оно што се говори о немогућности 
постојања Кредита (Hitel). 

Многи сваки узрок наше заосталости приписују Влади. Кирија краљевских 
регалија и тридесетина је узрок наше беде, по мишљењу многих. Само да није 
ових, све би цветало. На штету многих наших суседа, са којима имамо заједничког 
господара, желе градити срећу Мађарске и само о царинама размишљају. (...)

Постојање кулука нам наноси још већу штету што је бесмислено негирати и 
што је тачно као то да је 2х2=4. 60 хиљада кулука ради толико да би се тај посао 
могао обавити и са 20 хиљада надница. Ко није искусио да се онај посао што је 
рађен на кулуку или са киријашима или под уговором, сељачким лошим плугом, 
слабим колима, ослабљеним говедом за 52 дана, или са невештим дететом или ма-
лолетном децом за 104 дана, тај се посао својим слугом, са добрим алатима, са ја-
ким говедом или под уговором, може обавити за једну терћину времена.“ (Иштван 
Сечењи: Кредит, 1830. године) 

„У 1. реду: Кредит. Али Кредит само на онај начин ако не желимо ни један слој 
казнити искључењем. А дотле неће бити правог успеха док неће бити

У 2. реду укинут закон о неотуђивости племићког поседа „Avicitas”. А укидање 
овога за собом повлачи

У 3. реду укидање права „fi skalitas”. Пошто није доста да онај који пружа кре-
дит не само да може продати имовину, него он треба у целости и да поседује, јер 
другачије на малу камату неће дати новац, а много пута ће бити да онај који даје 
кредит није племић. Значи потребно је да има свако 

У 4. реду право на посед. А ако и може имати имовину и онај ко није племић, 
он треба да има потпуну личну и имовинску сигурност,

У 5. реду једнакост пред законом. И пошто је неуспешан онај закон који увек 
тумачи само једна страна –

У 6. реду треба бирани бранилац. Ова два закона проузрокују
У 7. реду да трошкови жупаније и државне скупштине треба да сносе и пле-

мићи. Услед ових закона пробудиће се отаџбина за нови живот и пошто ће бити 
више путовања потребно је 

У 8. реду регулисање река, градња путева и њихово одржавање, унутрашње 
царине које ће сви плаћати и нека буде принадлежност државне скупштине, јер у 
овоме треба да буде хармонија и строго једногласје.

Али поред овога марљивост неће много напредовати и зато треба уклонити 
штетне препреке

У 9. реду монополије, цехове, прописане цене од власти и сличне такве устано-
ве.

Али да се не би „поиностранила” држава и да спољашња интелигенција не би 
лакше и брже потиснула сваку националну особеност.

У 10. реду Oд првог дана 1835. године биће само на мађарском језику писани 
закони, осуда, заповест, молба, уговор, прорачун. Ово ће бити обавезно у нашој 
држави!

Ово све, међутим, још није довољно за нормалан ток ствари отаџбине, у најви-
шим заповестима треба највећа једнакост и то овако

У 11. реду само преко Намесништва се може управљати.
И свему овоме нека буде гаранција
У 12. реду јавност.“ (Иштван Сечењи: Стадиум, 1833. године)

За кога је писано дело? У 
чему види Сечењи значај 

кредита? Које делове система 
критикује рад? Како се односи 
Сечењи према Влади и према 
наследним зем љама? [ З ]

Прикажи оне проблеме које 
Сечењи жели решити. Која 

подручја су подробније разрађе-
на, а која су приказана у главним 
цртама? Каквим важним питањи-
ма се не бави аутор? Шта су уз-
роци ове појаве? Сачини табелу 
о току Сечењијевог размишљања. 
[ З ]

Иштван Сечењи пред Ланчаним мос-
том 

13

14

15



122 / Доба реформи и револуције (1820–1849)

„Болно је што многе аристократе имају предрасуду против племићког сталежа 
и што их презиру. Али погледајмо која је она висока полица са које поједине ари-
стократе презиру племићки сталеж. Да ли им ове титуле грофа или барона при-
падају по наследству, слободи и привилегијама? Нипошто: и гроф и барон је као 
племић господар над својом имовином која га ослобађа пореза и других терета, 
само зато је неповредива његова личност, имовина и посед, што је племић. (...) 

Права образованост, ученост је код аристократа ретка, а због њиховог васпи-
тања не може бити другачије. Код њиховог сталешког и верског васпитања има 
много недостатака: али остали племићи пате само због оних грешака која су у 
општем образовању, а код аристократа сам у васптавању нашао и нешто друго, 
многе глупости.

Болно је што сељаштво има предрасуде и има лоше мишљење о племству. Мо-
жемо рећи да је последица његове мржње тужна: због тога расте јаз између ова 
два сталежа, ране се трују и, разилазивши се постају слаби, они којима је или због 
самоодбране или због сарадње потребно руковати се и сјединивши се постати ја-
чим. (...)

Због горе наведених убеђен сам да стање сељаштва и све што произилази од 
овога, треба променити. Ако ово учинимо не само да се наш законски устав неће 
оштетити, него ће још и јачати и од коначне пропасти спасти. Што нација има 
више таквих чланова који располажу имовином, тим је јача. Ако ће предности 
грађанског устава осетити и сељаштво и ако ће имати користи од њега, свакако ће 
имати на срцу његов опстанак и његово одржавање. А сада, када сноси само терете 
устава, а користи нема од њега, непријатељски се односи према њему.“ (Миклош 
Вешелењи: О лошим судовима, 1831. године)

Упореди друштвене везе Сечењија и Вешелењија. Како види Вешелењи питање 
сељаштва? Шта је заједничко, а у чему се разликују двојица политичара по пи-

тању сељаштва? [ У ]

О погрешним судовима, дело Мик-
лоша Вешелењија, које је написано 
1831. године, објављено је само 
1833. године

У коликој мери је утицало 
на друштвену делотворност 

овог рада чињеница да је дело 
због цензуре издато након више 
година? [ З ]

СЕЧЕЊИЈЕВА ПРАКТИЧНА 
ДЕЛАТНОСТ

Деоница Балатонског паробродног 
друштва

Шта су деонице? Зашто су 
издали деонице приликом 

оснивања једног друштва? Заш-
то је сматрао важним да одома-
ћи паробродарство? Шта може 
учинити за развој саобраћаја 
неко ко је тако богат као Се-
чењи? [ З ]

Карикатура о практичној делатности Сечењија
Сакупи на које практичне делатности указује карикатура. Којим 
циљем је нацртана карикатура? [ З ]
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Основа Сечењијеве и Вешелењијеве 
реформне политике

Прикажи која су заједничка, 
а која су различита схва-

тања у политици ове двојице по-
литичара. Шта су узроци томе? 
Каква је шанса сарадње двојице 
политичара? [ З ]

Прве коњичке трке у Пешти, 1827. године и зграда Касине у Пешти, коју је планирао Јожеф Хилд (Hild József). Сечењи је у оба подухвата 
играо значајну улогу 

Који су циљеви мотивисали Сечењија да одомаћи коњичке трке и касину? [ З ]

„Тиме што сам поближе упознао Миклоша Вешелењија, много сам добио. Осе-
тим да ћу с њим увек живети у тесном и нераскидивом пријатељству.“ (Сечењијев 
дневник, 1821. године)

„Ти би се свађао и сукобљавао са Владом! И ја–али не сад усред наше слабо-
сти–, него када будемо јачи. Ти желиш да будеш јунак једног тужног комада, ја 
ти желим много среће.(...) Молим те у име нашег узвишеног пријатељства–које 
не познаје ни тајну, ни претерану осећајност–немој изневерити себе (...) док ти 
блисташ у Сатмару, дотле вене срце отаџбине. (...) Као што и ти, и ја сам спреман 
ради општег добра да раскидам свете везе нашег пријатељста које нас спајају. (...) 
Ја ћу те увек много поштовати и волети.“ (Сечењијево писмо Вешелењију, 1831. 
године)

„Заљубљен је у политику рушења зидова. Увек плива узводно. Увек само 
потпирује парну машину, без тога да користи вентил.“ (Сечењијево писмо)

„Моје пријатељство са Сечењијем је искрено и моје поверење у његов јак ка-
рактер је довољно јако, да бих се колебао и послушао сплетке. Што је Сечењи 
богат, то није његова заслуга, као што није ни моја кривица што сам сиромах. 
Његова искуства и дух, а не његови поседи, чине њега већим од мене. Пошто је 
држава моралних и добрих увек била и остала република, зато сматрам њега тако 
блиским себи и верујем да тако осећа и тако размишља као ја, без обзира на то што 
су његови приходи, његов положај, његови поседи десет пута вреднији од мојих.“

„Његово верно срце према отаџбини у жалости је сломљено (...) Јадни лаве, где 
си стигао!“ (Вешелењи о Сечењију, 1821. и 1848. године)

Установи шта је заједнич-
ко, а шта је различито у 

личности, побудама и политици 
ова два истакнута политичара. 
Какав утицај су имали на њихову 
политичку каријеру њихова лич-
ност, породица и отаџбина? [ З ]
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Пријатељство, а по-
том раскид двојице мла-
дих арис тократа одвија-
ли су се пред очима савре-
меника и постали су глав-
на тема друштвеног живо-
та. Заједно су открили свој 
животни циљ: уздизање 
отаџ бине и њен процват. 
Због својих карактера, по 
питању средстава и брзи-
не развитка имали су раз-
личите идеје.
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ДРЖАВНА СКУПШТИНА 1832–1836. ГОДИНЕ 1830. 
године и Мађарску је захватила епидемија колере, 
чије последице су потресле политички живот. У епи-
демији су на стотине хиљада људи изгубили своје жи-
воте. На источним деловима Горње Мађарске, из 
страха од епидемије, и због неповерења према по-
седницима и жупанијским службеницима, избио је 
устанак (1831). Сељаке, који су нападали племиће, 
само је војска могла зауставити. Овај догађај је нате-
рао племство да посвети пажњу питању стања кмет-
ства, које је било нерешено како у економском тако 
и у политичком смислу. Због тога су жупаније на др-
жавну скупштину 1832–1836. године послале мно-
ге младе делегате, присталице реформи (нпр. Ференц 
Келчеи [Kölcsey Ferenc] из Сатмара и Ференц Деак 
[Deák Ferenc] из Зале). 
 Национални и либерални реформисти за решење 
проблема кметства су наглашавали две важне чи-
њенице. Ако би племство придобило кметство (усаг-
лашавање интереса), тада би се успешно мог ло борити 
против Владе. Са друге стране, од тога су очекивали 
избегавање крвавих друштвених конфликата, какви 
су се показали приликом устанка. Њихова акција је 
била успешна и доњи дом је изгласао добровољни 
откуп вечитих обавеза кметова. У смислу ове 
одлуке кмет би на основу уговора са поседником, 
могао доб ровољно откупити своје урбарне обавезе. 
Урбарне земље (кметска селишта) које су до сада са мо 
користили, прешле би у власништво кметова (грађанска 
имовина). Племство би из добијених прихода могло 
запослити надничаре, могло би фи нансирати нове 
трошкове улагања (стока за вучу, алати, привредне 
зграде), настале због изосталог кулука.
 Међутим, овај предлог је владар одбио. Потом је 
Двор покренуо противнапад да жупаније промене 
упутства делегатима. Митом, потплаћивањем и опи-
јањем успели су у неколико жупанија придобити 
ситне племиће. Тако су неколико упутстава променили 
(и Келчеи је због тога дао оставку). Питање доб-
ровољног откупа урбарних обавеза тада је про-
пало, изгласали су само мање уступке. Међутим, 
победа Владе је била привремена, табор реформиста 
је створен и учвршћен.

НАПАД И НЕУСПЕХ ВЛАДЕ Јачање табора ре фо-
рматора је осетила и Влада. После смрти Фрање I на 
престо је ступио Фердинанд V (1835–1848), који је 
још био дете. Уместо њега је царевином управљао, 
скоро неограниченом влашћу, канцелар Метерних 
који се одлучио на напад.
 Прво је ухапсио вође (нпр. Ласла Ловашија 
[Lovassy László], 1836. године) скупштинске ом-
ладине, који су били приправници адвокатског 
позива и као посматрачи заседања својим узвицима 
знатно су утицали на рад скупштине и подстицали 
расположење ка прихватању реформи. (Реформисте 
су бурно поздрављали, а присталице краља исме-
јавали.) Тада су оптужили Вешелењија због ње-

говог говора на скупштини Сатмарске жупаније, 
који је обезбедио јавна заседања скупштине, упркос 
противљења Владе. Ухапсили су и младог Кошута
(1837. године), који је у одсутности једног племића 
учествовао у раду Скупштине и био је брзо примећен 
од стране реформске опозиције. Кошут је био уред ник 
руком писаних Скупштинских извештаја, покренутих 
на иницијативу Вешелењија. После распуштања 
државне скупштине наставио је свој рад. Без дозволе 
је издавао Извештаје са жупанијских скупштина.
 Ловашија и Кошута су затворили, Вешелењија су 
такође осудили, мада су извршење казне одложили 
због болести ока. Влада је својим поступцима кршила 
сталешка права (племиће је ухапсила без судске осуде), 
због чега је већина племства стала уз реформисте. 
Тако је на државној скупштини 1839–1840. године 
опозиција, предвођена Ференцом Деаком, натерала 
Владу на повлачење. Заробљеници су добили ам-
нестију и донето је низ закона за унапређење привреде 
(закон о меницама, слобода привреде, оснивања 
творница и деоничарских друштава). Изгласали су 
добровољни откуп урбарних обавеза, мада ово није 
доводило до битних промена. Сељаци нису имали 
новца, а поседник без ризика од краха није могао 
отпустити исплату откупа. Зато је до 1848. године 
само 1% кметства могао откупити урбарне обавезе. 

„ОПРЕЗНИ РЕФОРМИСТИ“ Наступ реформиста није 
оставио равнодушним ни конзервативну сталешку 
опозицију. Аристократа Јожеф Дежефи (Desewffy Jó-
zsef) у летку против Кредита (Taglalat, 1831. године) 
није одбио реформе (добровољни откуп урбарних 
обавеза, слобода штампе и речи, племство нека пла-
ћа одређене порезе), међутим, успон Мађарске ни-
је видео у успостављању грађанске државе, не го у 
појачању „старог Устава“ који осигурава само стал -
ност и у јачању сталешких права.
 Крајем тридесетих година група младих арис-
тократа (нови конзервативци, опрезни реформисти), 
насупрот радикалном програму реформиста, предлагали 
су опрезне реформе, узевши у обзир привредне и 
политичке интересе аристократије. Подржавали су 
увођење добровољног откупа урбарних обавеза на 
државној скупштини 1839–1840. године и помагали 
унапређење мађарског језика. Скромним реформама 
су покушавали придобити племићку јавност насупрот 
реформистичког табора. Аурел Дежефи (Dessewffy Au-
rél) је чак покушавао убедити Метерниха да је погрешна 
она политика која је против свих промена. Указао је на 
чињеницу да се не може зауставити ширење либералних 
и националних идеја. Због тога и Влада мора покренути 
реформе (мађарски језик, питање кметства) и повећати 
своју политичку базу. 

ЛИБЕРАЛНИ ТАБОР Четрдесетих година – одласком 
Келчеија и Вешелењија – вођа опозиције постао је 
Лајош Кошут, пошто је изашао из затвора као херој. 
За то је могао захвалити делимично Влади, која га је 

19. Развитак доба реформи
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хтела контролисати тако (и преко цензуре), што му 
је званично омогућила јавно наступање. Власти су 
удесиле да Кошут добије статус главног уредника од 
Лајоша Ландерера (Landerer Lajos), власника свеже 
покренутих новина Пешти хирлап-а (Pesti Hírlap, 
јануарa 1841. године). Кошут је од Пешти хирлап-а
створио популарне новине (број претплатника се са 60 
убрзо повећао на 5200). Преко уводника новине су 
постале гласило у борби за грађански преображај 
и за национални просперитет.

Кошут је наставио путем Келчеија и Вешелењија. 
Његова основна идеја била је усаглашавање инте-
реса. Пошто добровољни откуп урбарних обавеза није 
имао резултате, либерални реформери су предлагали 
обавезан откуп урбарних обавеза. По њиховој за-
мисли држава би од пореза, разрезаних на основу 
за једничког сношења јавних терета, требала испла-
тити откуп поседницима – уместо сељака.

У интересу развоја привреде посебном пажњом су 
се бавили питањем царина. Либерални реформисти су 
на почетку у духу слободне конкуренције захтевали 

укидање царинске границе између Мађарске и Аус-
трије. Четрдесетих година су, међутим, пред лагали 
увођење заштитних царина, да би заштитили мађарску 
индустрију од аустријске и чешке конку ренције.

ЦЕНТРАЛИСТИ Танак слој унутар табора реформиста
формирали су централисти. Утицајни чланови цен-
тралиста били су из редова интелигенције (Јожеф 
Етвеш [Eötvös József], Ласло Салаи [Szalay László], 
Агоштон Трефорт [Trefort Ágoston]). Ова групација је 
добила назив по томе што су били присталице јаке 
(централизоване) грађанске државе која се заснива 
на представничком систему. Центарлизовану грађан-
ску француску државу су сматрали узором и одбијали 
су сталешку жупанијску самоуправу. Нису узели у 
обзир да је јака жупанија база отпора против Владе. 
Већина табора реформиста је, међутим, следила 
енглески пример и имала је за циљ да се жупаније 
организују по грађанском систему. Централисти зато 
нису стекли ширу базу, мада је њихов идејни утицај 
био значајан (нпр. принцип одговорне Владе).

ДРЖАВНА СКУПШТИНА 
1832–1836. ГОДИНЕ 

„На нашим поседима није било довољно 
радника, па због тога нисмо могли пожње-
ти пшеницу у оном темпу, како смо плани-

рали. Због тога смо искористили могућности нашег краја, јер на 24 
енглеских миља северно од нас жетва пшенице почиње месец дана 
касније. Тражили смо помоћ од тамошњих Словака који су стигли 
заједно са својим супругама за жетву. Нисмо им платили у новцу, већ 
у натури. Могли су задржати 1/20 део пшенице или 1/14 део за жете-
лачке послове и увожење пшенице, а за вршидбу су могли добити још 
1/12. до 1/14. део.“ (Терезија Пулски: Из мемоара једне мађарске 
даме, 1850. године)

О каквом проблему поседа нас извештава извор? На који начин су 
решили проблем? Установи, какве предности и какве недостаке 

има ово решење. Зашто се није могло применити по целој држави? [ З ]

„Замислимо само: код нас аристокаратија живи на селу, раштр-
кано поред опорезованих кметова. Али, уважени сталежи, неколико 
стотина хиљада људи треба да живи у миру међу милионима, а то, 
богме, зависи од добре воље милиона. А ова добра воља се може 
створити само међусобним поверењем (...) У историји наше отаџбине 
примери су страшнији него било где. Спомињем крвава дела Доже, и 
знају уважени сталежи и збивања у Ердељу за време цара Јосифа, и 
ко се не би сећао ужасне године колере (1831. године). Тада су вести 
о почињеним страшним делима у неколико жупанија потресле целу 
државу. Питам Владу, на који начин нас жели заштити у овим случаје-
вима? Да ли помоћу секире, џелата или помоћу вешала? Ова средства 
се користе против осуђеника. Јадна средства! Јер она могу уништити 
животе појединаца, али овде није реч о појединцима. Овде је реч о 
оном вечном и неуништивом духу који сада, после више векова, гори 
у пламену, а касније испод пепела тиња. И то неће зауставити страх, 
неће победити сила, то се може само укротити. Укротити заједничким 
интересом који ће све чланове друштва једнако везивати за отаџбину. 
А то су само две речи: слобода и имовина!“ (Говор Келчеија на др-
жавној скупштини, 1832. године)

Ко је могао учествовати на седници доњег дома као делегат, а ко 
као посматрач? Каква је улога галерије? [ З ]

Устанак за време колере 
Установи везу између природних услова 
и устанка. Које народности су суделова-

ле у устанку? Којим средствима је покушава-
ла Влада зауставити епидемију? Какав утицај 
су имале ове мере на становништво? [ З ]

Заседање доњег дома 1836. године
Шта вели аутор о питању кметства? Чи-
ме потврђује свој став? Упореди са миш-

љењем Сечењија и Вешелењија. [ У ]
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НАПАД И НЕУСПЕХ 
ВЛАДЕ

„(...) Ласло Ловаши је у име омладине мађарске 
скупштине упутио писмо омладини ердељске скупшти-
не које је кружило међу нама, а ми смо сви хрлили да 

потпишемо, јер смо и подсвесно желели да играмо политичку улогу и отворимо 
пут нашој вољи за делима. Сви смо били сагласни да ово стање више није одржи-
во, да ће владајући систем пасти, да је неизбежан преображај државе. Били смо 
начисто с тим да мађарска скупштина није у стању да спроведе реформе, али нико 
није знао на који начин би требало то спровести. Свако је на свој начин желео по-
моћи, али смо сви одбили револуционарну идеју, штавише, волели смо показати 
нашу лојалност, мада смо оплакивали Ракоција и псовали Немце, (...) љутито смо 
поздрављали оне делегате који су смели храбрије говорити и исмејавали смо Се-
чењија који стално проповеда умереност, због чега смо га више поштовали него 
што смо га волели. Највише смо изучавали историју Француске револуције.“ (Фе-
ренц Пулски [Pulszky Ferenc]: Мој живот и моје доба)

Сакупи оне податке који се 
односе на улогу и размишљање 
скупштинске омладине. Ко је 
све  сачињавао ову групу? Због 
чега их је Влада сматрала опас-
ним? [ У ]

Два Кошутова листа: Извештаји са седница државних скупштина и Извештаји са жупанијских скупштина
У каквој форми су објављени ови извештаји? Због чега су изабрали ову форму? С којим циљем су покренули ове 
листове? [ З ]

„ОПРЕЗНИ 
РЕФОРМИСТИ“

„Да ли може снаћи већа несрећа једног грађанина него 
када је приморан–било због личне наклоности, својом 

одлуком или због околности–да агитацијом „од доле према горе“ спроведе своје 
идеје за промене. Да би од ових захтева само мањи део изнео, да би натерао више 
власти на попусте, приморан је да хушка, да се побуни против постојећег реда, да 
пробуди жеље, страсти, одушевљење, и да користи добре и лоше намере у свој 
интерес. (...) Онај жар који је распирио агитатор, може поћи у другом правцу, може 
се ширити даље него што је то покретач желео. (...)

С друге стране сви признају, да је народ из својих новаца неспособан себе от-
купити. Зато треба израдити други план за откуп.

И да ли би била лепа слика данас-сутра посматрати поседнике снабдевене са 
100 милиона асињета, који би касније за десет хиљада форинти могли купити је-
дан пар волова. Прекосутра би, пак, уместо семена у своје земље сејали папирне 
новчанице.“ (Чланак Аурела Дежефија у часопису Свет, 1841. године)

Како се односи аутор према идеји народног суверенитета? О ком проблему го-
вори писац из доба реформи? На које препреке указује аутор током решења 

овог проблема? [ У ]

Која је политичка форма у којој живимо? – Сматрам да смо подједнако далеко и 
од неограничене тираније и од републике. Наша форма је супротност обе: Уставна 
монархија. Њена основна идеја је: заједништво законодавства између владара и 
нације. (...) Питам ја вас (...) одакле узимате себи за право да одстраните вашег 
владара, законодавну скупштину, и одлучујете самовољно на жупанијској скупш-
тини, без државне скупштине и без вашег крунисаног владара? Шта ћете рећи 
ако и владар у другим питањима, угледавши се на вас, следи ваш противзаконити 
пример и стане самовољно одлучивати, без државне скупштине? (...)

Упореди портрете личности 
из доба реформи. Колико 

слика открива њихово политичко 
опредељење? [ Р ]
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Аурел Дежефи – вођа опрезних ре-
фор миста – умро је веома млад
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Самоуправност наших жупанија чини основу наших уставних права и даје га-
ранцију, да ако остане жупанијска структура, било какви удес да нас сустигне, наш 
Устав ћемо моћи увек вратити. (...) Али о начину како треба руковати жупанијском 
самоуправом, огромна је разлика између прошлости и садашњости. Када нам је 
стање било неизвесно, нисмо размишљали о другом него да сачувамо основу на-
шег Устава и да одбранимо нашу нацију од свих напада. Национална политика је 
захтевала да проширимо права жупанијске аутономије. Што је било јаче средство 
одбране, то је било корисније за државу, а на штету никада. Али сада, када су 
кренуле промене, ствар стоји сасвим другачије–државна скупштина и жупаније 
напустиле су свој одбрамбени положај и кренуле у акцију. Сада, када на хиљаде 
нових идеја пролази кроз главе, када иницијатива следи иницајативу, када се сваки 
час нови планови стварају, да ли је препоручљиво појам жупаније још више про-
ширити и њима све већа и већа права давати?“ (Аурел Дежефи: Однос законодавне 
скупштине и жупанијске власти, 1841. године) 

Савремена карикатура о опрезним 
реформистима. Текст гласи: „Боље 
је ово од железнице, само да не 
пла тимо. Ако и не јуримо, сигурно 
путујемо.“

Шта је порука карикатуре? 
Којим средствима је изра-

зио своје мишљење илустратор? 
[ З ]

”Világ”, лист нових конзервативаца
На какве промене нам ука-
зује чињеница, да су и нови 

конзервативци покренули лист 
за пропагирање својих идеја? 
[ З ]

ЛИБЕРАЛНИ ТАБОР „ Чланци листа Пешти хирлап (Pesti Hírlap) бавили су 
се разним питањима: бедним стањем саобраћаја, обно-

вом затвора, сиротиштима, негом слепаца и другим хуманим темама раног либера-
лизма, животом сељака, питањем ношења јавних терета, авицитетом или питањем 
уније са Ердељом. Кошут је много пута изненадио своје читаоце привредним 
расправама или је утицао на њихова племенита осећања. Понекад је покушаво 
давати спољнополитичке анализе, други пут је у име људског достојанства крити-
ковао немилосрдност жупанијске господе. Нико од њега није писао сликовитије 
чланке о батинању, о жандарима–од којих су становници сиромашних села бежали 
у шуму када су их угледали.“ (Домокош Кошари: Обнова и грађански преображај, 
1990. године) 

На основу анализе истори-
чара установи главне ка-

рактеристике Кошутових увод-
них чланака. Изабери једну тему 
и објасни зашто је представљао 
проблем у епохи реформи. Про-
нађи један Кошутов чланак о 
изабрaноj теми и прочитај из 
њега неколико делова. О којим 
темама би данас било вредно 
писати уводни чланак? [ З ]

Први број листа Пешти хирлап
Из каквог политичког уве-
рења је Кошут могао поста-

ти главни уредник једног поли-
тичког листа? Какве опасности је 
успео отклонити Кошут када је 
лист поставио за гласило опози-
ције? [ З ]

Шта, вели аутор о односу 
владара и нације? Ка ко на-

зивамо онај државни систем који 
Дежефи назива Уставном мо-
нархијом? Како процењује улогу 
жупаније? [ З ]
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„Повремена штампа је код слободне нације позвана да буде путоказ у животу 
нације. Да буде звезда Даница светлости дана, да буде трудбеник садашњице, који 
припрема будућност. Да буде животворни поветарац искре идеја; да буде чувар 
права, зрачак наде паћеника, бич греха, венац скромне заслуге; да буде барјак око 
којег ће се образовати идејни табор оних које воде исти принципи, у чијим срцима 
исто осећање гори.“ (Лајош Кошут, Пешти хирлап, 1844. године)

У чему види Кошут улогу штампе? Сумирај главне црте. Колико је Влада успела 
да одржи слободу штампе? [ З ]

„Ево, сада имамо закон који дозвољава откуп урбарних обавеза, ако се обе 
стране (кмет са поседником) нагоде. То је закон, донет из аспекта приватног пра-
ва. Питам се, има ли човека у овој држави који би поверовао да би уз помоћ овог 
закона наша држава решитла урбарне односе?

Али, идем још даље.
Нека се донесе закон који би обавезао поседника, да ако би кмет хтео откупити 

сељачке обавезе, поседник нема право да му ускрати. Питам се ја, има ли човека 
у овој држави који би поверовао да ће помоћу овог закона наша држава решити 
урбарне односе? О оном ко то поверује, храбро смем изјавити да можда познаје 
своје село, али државу, његове становнике, и стање народа не. (...)

Мислимо да ћемо спасти државу закрпама и ситним реформама? Мислимо да 
можемо осигурати будућност наше нације, ако полагање основе будућег дома из-
оставимо? Шта друго може бити полагање темеља него сједињење са народом у 
једно тело, јер само на тај начин можемо створити једно здраво тело нације. А о 
томе не можемо чак ни сањати док постоје урбарни односи као зидови мржње. 
(...)“ (Кошут, Хетилап, 1846. године) 

У чему Кошут види проблем добровољног откупа сељачких обавеза? Упореди 
ово са мишљењем Дежефија. Чиме образлаже Кошут неопходност ослобађања 

кметова? [ З ]

„(...) Данас већ – барем у Европи – нема нације у чије потребе се не убрајају 
сви они ужици које ствара сналажљива индустрија и мирољубива освајања хитре 
вредноће. Данас је већ политичка независност без индустријалне самосталности 
машта и самообмана, која се не може дуго одржати. Јер, нема могућности да се по-
бегне од цивилизације и онај ко није примио њене благодети, осетиће само њено 
проклетство. Ко није примио њене поклоне, треба да упозна њене потребе, а за 
њене потребе треба плаћати порез другим нацијама; а тај порез осиромашује, а 
осиромашење је (...) спора смрт.“ (Кошутов чланак у Пешти хирлапу, 1842. годи-
не) 

Прикажи за које чињенице везује Кошут индустријализацију. Објасни у каквој су 
вези ове чињенице. [ З ]

Лајош Кошут (1802–1894) Родио 
се у жупанији Земплен у ситној пле-
мићкој породици без поседа. Својом 
марљивошћу, способношћу је постао 
жупанијски чиновникк а кас није нови-
нар и политичар. Од 1840. године је 
постао вођа табора реформиста 

Какву друштвену мобил-
ност открива Кошутова ка-

ријера? [ З ]

Медаља Мађарског индустријског 
удру жења

Какве циљеве симболише 
медаља? Које симболе ин-

дустријске револуције изража-
ва? [ З ]

Млин на ваљке–Јожеф, средином 
XIX века. Овај погон је на Сечењијеву 
иницијативу основан 1841. године. 
Умес то млинским каменом, пшеницу 
су млели челичним ваљцима. Млин 
је тада млео 15 до 20 тона пшенице 
на дан 

Зашто је развој млинске ин-
дустрије био у интересу по-

седника? Осим овог интереса 
ко је чињенице су помагале њен 
развој? [ З ]
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ЦЕНТРАЛИСТИ „(...) Из наше државне администрације недостаје свака 
јединица, и уместо да нађу једну централну власт–као у 

другим државама где постоји једна централна власт која држи у рукама конце др-
жавне администрације и даје свему правац–код нас је државна администрација 
расподељена између Владе и жупанија, у многим погледима у потпуној самостал-
ности без икаквог идејног правца и много пута без икакве сагласности не само 
између жупанија и државних власти, него и између државних органа. Дворска ко-
мора је много пута у потпуној супротности са Намесништвом. (...)

Ако се наша жупанијска структура слаже са жељеним развојем и ако се и одсад 
буде могла користити као средство за развој, неће бити потребно преиначити њену 
структуру. Међутим, ако природа ствари и наша искуства докажу нешто супротно: 
нема друге могућности, него да се одрекнемо развоја и истакнемо барјак највећег 
ината конзерватизма, или да признамо нецелисходност наше жупанијске струк-
туре, и да се побринемо о таквој уставној форми која неће бити у супротности са 
развојем. (...)

Код нас, због погрешног схватања слободе, жупанија није подређена скупшти-
ни, него је једнака власт. Скупштина нема никакав утицај на жупаније, међутим, 
жупаније преко својих упутстава претварају државну скупштину у орган за ис-
пуњавања њихових жеља. Под овим условима је природно да ће делокруг законо-
давне скупштине бити све мањи.“ (Јожеф Етвеш: Реформа, 1846. године)

„Јер институција жупаније (чије слабости сада не бих откривао) има ону непро-
цењиву особеност, да се несломивом еластичношћу бори против апсолутистичких 
жеља Владе. Где је централистичка власт, тј. где нема жупанијског система, тамо 
су средства извршне власти у рукама владе која може једном заповешћу укинути 
устав и пошто такав положај нација трпети не жели, само револуцијом може по-
моћи себи. А то је увек неизвесног исхода и опасан екперименат. (…)

Ценимо, сународници моји, ценимо ову гаранцију постојања наше државе. 
Под нашим условима је немогуће нешто целисходније и смислити. Само је тре-
ба скинути са привилегијалне основе и ставити је на основу народне слободе и 
нема такве доктрине европског правног статуса којом би је могли заменити. (...)“ 
(Лајош Кошут: Тумачење мађарских политичких партија, 1847. године) 

Прикажи елементе Етвеше-
вог мишљења о жупанија-

ма. Упореди аргументе Етвеша 
са својевременим идејама о др-
жави. Упореди његово миш љење 
са политичком стварношћу Ма-
ђарске Етвешевог доба. [ З ]

У чему види Кошут улогу и 
снагу жупаније? Какву бу-

дућност замишља Кошут жупа-
нијама? Како се односи према 
Кошутовом ставу модерна гра-
ђанска идеја о држави? [ З ]

Оцена жупаније
Прикажи различита миш-
ље ња политичких снага о 

жупанији. Анализирај гледишта 
на основу идејног става и на ос-
нову практичне политике. Напра-
ви табелу о осталим питањима 
доба реформи. Труди се да при-
кажеш нијансе супротних ставо-
ва. [ У ]
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„Други дан навече смо се враћали са Јожефом Сирмаијем из лова 
на препелице и срели смо Хермана, поседничког тужиоца. Он нам је 
саопштио страшну вест, да су у суседном селу, у Мерњики, русински 
сељаци свирепо убили Марију, заједно са њеним оцем господином 
Суљовским (Szulyovszky) и са њиховим службеником Ревицкиjeм 
(Reviczky), и да и нас чека слична судбина ако се побуне сељаци у 
Паздичу. (…)

Дознали смо и то, да се вођа устанка овде сакрива негде у шуми. 
Наш задатак је био да га нађемо. (…) Бедника смо нашли поред пута; 
сломљене ноге је лежао на једној стени, изнурен од глади и жеђи. 
Колима смо га вратили у Широку. Тамо су нам причали тамошњи 
сељаци, који су га познавали, и који су сведочили против њега, да 
је пре неког времена био међу њима и да их је побуњивао и да им је 
рекао да га је руски цар послао за ослобођење русинских сељака, те 
да је на путу јака руска војска на челу са царем да заузме државу и да 
Русине постави господарима над Мађарима. 

Гроф Чаки (Csáky) је тада предложио да злочинца, који је починио 
многа убиства, ставимо пред преки суд, мада жупанија није прогласи-
ла ванредно стање. То је, наравно, био самовољни и противзаконити 
поступак, али нужда је налагала да то учинимо, зато смо прихватили 
његов предлог. (…) Питали смо га, откуд му идеја да су племићи от-
ровали бунаре како би истребили сељаке. Он је одговорио да је он 
сам видео када је господин Брошко (Broskó) апотекар, две хартије 
са некаквим белим прашком бацио у извор код Клукнауа (Klucknau). 
Ово су видели и други, а хартије су извадили из воде. Овај натпис је 
био на њима: Acidum tartaricum, тј. вински камен. Вероватно то је ко-
ристио за прављење освежавајућег пића.“ (Данијел Касоњи [Kászonyi 
Dániel]: Четири епохе мађарске отаџбине, 1868. године) 

„Тамаш Бодза ректор је много читао током свога живота. Читао је 
причу о Темистоклу који је на челу шаке Грка побио милионе Пер-
сијанаца, (...) па је читао и знао је напамет радове научника у којима 
је доказано да Грци (...), Шпанци, Скити и сви знаменити народи све-
та воде порекло од једног рода, чија главна племена су: Руси, Поља-
ци, Чеси, Хрвати итд. што доказује да су језици ових народа толико 
преплављени словенским речима, кад би од њих одузели те речи они 
не би могли комуницирати. (...)

Имао је у својој библиотеци сва она дела која су, нарочито на тери-
торији Мађарске, доказивала како сваки град води порекло од Слове-
на, дала нам до знања ону поражавајућу чињеницу, да Мађари немају 
ниједну реку, пошто су све те реке страног порекла. То је тужна чиње-
ница, поготово за сточаре и бродаре који не могу без воде.

Тамаш Бодза, услед дугог научног истраживачког рада, са вели-
ким одушевљењм је начинио своју мапу, на којој су данашње државе 
нацртане у необичном положају и само смо по женственом облику 
Европе и по непроменљивим токовима река закључили да је у питању 
стари континент. Поред необичности граница били су и већи и знаме-
нитији градови назначени необичним називима, познатим само знан-
цима, а најчешће су имали словенски суфикс „град“. И примећивала 
се фантастична разлика у приказивању градова, по којој су Дебрецин, 
Кечкемет, Нађкереш и други градови који су неотуђивог азијског по-
рекла, били означени малим тачкицама као безначајна сеоца, док је 
свако село под Карпатима носило обележја метропола са торњевима 
и симболима звезданих тврђава. (...)

Ово, само по себи невино одушевљење, које се мање-више при-
мећује код свих народа и које је нарочито изразито тамо где један 
осиромашен народ без старатеља иза неколико брда и планина осећа 
великог, силног брата, у срцу нашег етнографа није се зауставило на 
нивоу пуког песничког заноса. (...)“ (Мор Јокаи: из књиге Тужни дани, 
која обрађује сељачки устанак у Горњој Угарској; 1856.) 

Установи на основу извора како су виде-
ли савременици узроке устанка. Да ли је 

устанак имао етничко обележје? SZ ]

План табора за оболеле од колере

„На крај села рогуље,
Тек нам колера стиже.
Али не на богаташе,
Већ на сиромашне сељаке.“

(Песмица настала у горе 
наведеној епохи )25

27

26

Колера се из Бенгалије почетком XIX 
века проширила. Проширењу колере су 
допринели руски војници, прекоман-
довани због устанка из Азије у Пољску 
1830. године. Одавде се проширила у Га-
лицију, па у Мађарску. Влада је покуша-
ла зауставити епидемију, постављајући 
војнички кордон на граници. Епиде-
мија–као и у целој Европи–муњевитом 
брзином се распространила по држави. 
Пола милиона људи је оболело и сваки 
други је изгубио живот. 

Епидемија колере је широм држа-
ве повећала напетост. У пет жупанија 
Горње Угарске (Земплен, Шарош, Се-
пеш, Гемер и Абауј) избила је сељач-
ка буна. Није формиран организовани 
покрет, али се незадовољство свуда про-
ширило. Само се становништво два-три 
села дигло истовремено. Побили су два-
десетак људи (управитеље газдинстава, 
племиће, свештенике). Одмазда је била 
крвава, сто људи је погубљено и више 
хиљада ухапшено или кажњено. 

Устанак се одвијао, већином, на те-
риторији где живе народности, међу 
кметовима Словенима (Словаци и Руси-
ни), понегде се појавио мотив очекивања 
помоћи „од доброг цара“, проузрокујући 
велику панику међу мађарским племићи-
ма који су се бојали од царске Русије.

Гл
ед

иш
та
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ДРЖАВНА СКУПШТИНА 1843–1844. ГОДИНЕ На но-
вој државној скупштини донесене су крупне одлуке 
у вези са мађарским језиком. После мањих успеха, 
у Мађарској је мађарски језик постао државни је-
зик (II гл. 1844. године). У овој епохи под државним 
језиком се подразумевао језик јавног живота (језик 
скупштине, закона, жупанијске власти, судова), од-
носно језик средњих и виших школских установа. У 
доба реформи само је питање мађарског језика реше-
но потпуно од захтева табора реформатора. То се де-
сило захваљујући томе, што су сви политички правци 
били истог мишљења по питању мађарског језика. 
 Међутим, борба за заштитне царине није заврше-
на успехом. Либерали који су увидели значај раз-
воја домаће индустрије неколико законских препре-
ка су уклонили (124. страна). На државној скупштини 
1843–44. године на дневни ред је стављено питање 
заштитних Царина. Влада је одбила предлог за једин-
ствено тржиште царевине и захтеве који су вређали 
интересе Аустрије. Као одговор на ово опозиција је 
основала Друштво за заштиту мађарске трговине 
и ин дустрије (октобра 1844. године). Они који су се 
учланили у Друштво дали су часну реч да ће шест 
година ку повати само домаћу робу. Друштво није 
постигло значајан резултат, али је ојачала организо-
ваност присталица реформи. Пошто је на притисак 
Владе издавач уклонио Кошута са положаја уред-
ника листа Пешти хирлап, поставши председник 
Друштва за заштиту мађарске трговине и робе, 
наставио је своју политичку делатност. 

ЕКОНОМСКИ ПОЛЕТ У ДОБА РЕФОРМИ Пољопри-
вреда је остала најзначајнија привредна грана  Ма-
ђар ске. У XVIII веку је местимично почела модер-
низација (производња биљака, обрађиваних копањем, 
нове врсте стоке, стајно сточарство, плодоред). 
Највећи део извоза сачињавали су пољопривредни 
производи (вуна, пшеница, стока, кожа, вино).
 Услед повећања броја становника, житеља гра-
дова, и због проширења производње повећавало се 
пољопривредно и индустријско куповно тржиште. 
Значајан полет је дала индустрији потражња за 
пољопривредним машинама, покретање железничког 
саобраћаја и паробродарства, односно привредни раз-
вој Аустрије (полуготови производи). Од четрдесетих 
година је отпочео полет мађарске индустрије. Најви-
ше су се развијали прехрамбена индустрија (Пештан-
ски млин на ваљке, шећеране), металургија, машинска 
индустрија (у Гемеру и у Пешти) и грађевинарство (на 
територији престонице). Поред страног капитала све 
већу улогу су играле фабрике машина домаћих пре-
дузимача (Абрахам Ганз [Ganz Ábrahám], Јанош Ви-
дач [Vidats János], Игнац Шлик [Schlick Ignác]). 
 Захваљујући развоју привреде брзо се развијао 
тр говински кредит и саобраћај. У привреди због на-
гомилавања капитала (нарочито у трговини пољопри-
вредним производима) и давања кредита ради даљег 
развитка, појавиле су се прве банке у Мађарској. Као 

прва: Пештанска прва домаћа штедионица (1840. го-
дине), и Пештанска мађарска трговачка банка (1842. 
године). 
 После покретања паробродарства (1831. године), 
изградиле су се прве железничке пруге: на релацији 
Пешта – Вац (1846. године) и на релацији Пешта – Сол-
нок (1847. године). Скупштина је радове подржавала раз-
ним пореским повластицама. У финансирању изградње 
пруге у значајној мери су учествовале и банке.
 Услед трговине пољопривредним производима и 
услед чувених европских вашара, Пешт – Будим је 
по стао привредни и културни центар у епохи ре-
форми. Тржиште које се развијало, велике изградње, 
саобраћајни развој, у Пешту су привукли индустријс-
ке инвестиције. Број становника Пеште при крају епо-
хе реформи постигао је преко сто хиљада душа.

МЕТЕРНИХОВ НАПАД Видевши пораст утицаја ре-
форматора, Метерних (Metternich) се вратио по ли-
тици чврсте руке. Кошутово одстрањивање са чела 
листа Пешти хирлап је означавало само почетак. 
Нова црта његове политике је била, да је сарађивао 
са новим конзервативцима. Нови конзервативци су 
доспели у водеће позиције. (Ђерђ Апоњи [Apponyi 
György]) је постао мађарски, а Шаму Јошика [Jósika 
Samu] ердељски канцелар). Они су добро знали да се 
у жупанијама могу нанети знатне штете опозицији. 
На чело жупанија су – због својственог тумачења за-
кона – поставили поверенике владе тзв. админис-
траторе (1845. године). Администратори су новцем 
и помоћу оружаних снага постигли да скупштине по-
шаљу такве делегате у државну скупштину, који су 
потпомагали поли тику Двора. (Због насилног пона-
шања постали су злогласни Лајош Тиса [Tisza Lajos] 
администратор у Бихару, и Еден Зичи [Zichy Ödön] 
администратор жупаније Фејер.) 
 Чврст наступ и полурешења, уграђена у рефор-
ме, повећавали су популарност Владе нових конзер-
вативаца. Успех Владе је заоштрио међусобне сукобе 
унутар табора реформатора. Међутим, вође опози-
ције Ференц Деак, Лајош Кошут и гроф Лајош Баћањи 
(Batthyány Lajos) су узајамним компромисима сачува-
ли јединство, штавише, прикључили су им се и цен-
тралисти. 

ПАРТИЈЕ И ПАРТИЈСКИ ПРОГРАМИ Политичку ситу-
ацију су даље заоштравале вести о устанку племства 
у Галицији (1846. године). Племићи пољских тери-
торија, које су припадале Аустрији, устали су про-
тив Беча. Бечка Влада помоћу украјинских и пољских 
сељака, које племство није хтело ослободити, крваво 
је угушила устанак. 
 У Мађарској је свака политичка групација видела 
оправдање за своју политику у галицијским збивањи-
ма. Нови конзервативци су се позивали на опасност 
брзих промена и на опасност конфронтације са Дво-
ром. Поред тога су сматрали оправданим опрезне ре-
форме, да би се избегла експлозија. Ради ефикаснијег 

20. Политичке борбе четрдесетих година
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политизирања основали су Конзервативну партију
(1846. године).

Либерали и све утицајнији Кошут је исто указао 
на важност спречавања друштвених сукоба, али је до-
шао до супротног резултата: значајним реформама тре-
ба избећи катастрофу, сељачки устанак. („Пођимо, јер 
ће нас у супротном уклонити!“) Тако је и опозиција ос-
новала партију (Опозициони круг, 1847. године). При-
хватили су јединствени, за све прихватљиви програм. 
Декларација опозиције је изложила следеће жеље: оба-
везан вечни откуп урбарних обавеза са државном одш-
тетом, државну скупштину на основу народног пред-
ставништва, и њој одговорну Владу, грађанска права, 
једнакост пред законом, сношење јавних терета, укидање 
привилегија, укидање администраторског система, Ус-
тав и у аустријском делу царевине.

СТУПАЊЕ НА СЦЕНУ „МЛАДЕ МАЂАРСКЕ“ У дру-
гој половини четрдесетих година појавила се једна 
нова генерација која је размишљала у духу епохе ре-

форми. Чланови ове групе су били племићи без посе-
да и грађански интелектуалци (Шандор Петефи [Petőfi  
Sándor], Мор Јокаи [Jókai Mór], Пал Вашвари [Vasvári 
Pál], Алајош Дегре [Degré Alajos], Јожеф Ирињи [Irínyi 
József], Данијел Ирањи Irányi Dániel]. Њихова гледишта 
нису била јединствена, али су уместо спорих рефор-
ми захтевали радикалне промене. По питању кмет-
ства стигли су до решења без одштете, желели су на-
ционалну независност. Решење питања националних 
мањина су замишљали у сачувању водеће улоге мађарс-
ке нације. Међутим, у политичком животу нису се су-
кобили са табором реформера и били су спремни за 
сарадњу. 
 Радикалне идеје је гајио, тада већ у познијим годи-
нама, Михаљ Танчич (Táncsics Mihály). Био је писац 
и политичар сељачког порекла и усамљено је пред-
стављао интересе кметства на мађарској политичкој 
сцени. Без одштете племства је желео дати сељаци-
ма земљиште. Његова размишљања су била најближа 
погледима чланова Младе Мађарске.

Установи какав процес по-
казује табела. Установи ка-

рактеристику одлучујућих деша-
вања овог процеса и њихов 
значај. [ У ]

А СКУПШТИНА 
1843-44. ГОДИНЕ 

„1. §. Сви милостиви дописи, предавања, одговори и институције, од краља 
упућени државној скупштини, од сада треба да се издају на мађарском језику. 

2. §. Параграфи већ од садашње скупштине искључиво треба да се издају и по-
тврђују на мађарском језику. Тако од сада они треба да се стварају, као и милошћу 
краља одобравају на мађарском језику.

3. §. Језик скупштине од сада биће искључиво мађарски, једино делегатима 
Спојених делова је дозвољено, да у оном случају ако не знају мађарски, у следећих 
6 година свој глас изнесу и на латинском језику.

5. §. На свим заседањима Намесништва, у свим званичним записницима, у свим 
актима која ће бити упућена Његовом Величанству, у свим писмима која ће бити 
послата властима унутар земље, нека се користи мађарски језик. Осим преписке 
Намесништва са војним властима и са наследним земљама Његовог Краљевског 
Величанства и са властима страних земаља.

9. §. Његово Величанство је благоизволео донети наредбе, да у школама унутар 
државе, наставни језик буде мађарски.“ ( II закон 1844. године)

 На основу закона одреди 
појам државног језика. Код 

кога је могао изазвати револт 
овај закон? [ З ]

1

2

Архива

ЗАКОНИ О МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
16. парграф 1791.
године

Оснивање катедре за мађарски језик у гимназијама и на 
факултетима.

7. параграф 1792.
године Мађарски језик је предмет у школама у Мађарској.

4. параграф 1805.
године

Натписи Државне скупштине и Канцеларије се пишу на мађарском 
и на латинском језику, Намесништво оним државним органима, 
који се на мађарском језику обраћају у писмима, може мађарски да 
одговори, жупанијски судови могу мађарски да суде.

11. параграф 1825 Оснивање Мађарске научне академије

8. параграф 1830.
године

Језик Намесништва и судова је мађарски, статус службеника 
и адвоката је повезан са знањем мађарског језика (три године 
одгођено).

1. параграф 1836. 
године

Законе формулишу на мађарском језику, где је језик проповеди 
мађарски, тамо се и матичења могу водити на мађарском језику.

6. параграф 1840.
године

Предлози државне скупштине и језик жупанијских аката је 
мађарски, након три године одгоде, све матичне књиге се воде на 
мађарском језику.

2. параграф 1844.
године Мађарски језик је признат као државни језик.
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„Забрањено је узнемиравати оне који су рођени у држави или у припојеним 
деловима и стални су становници, неплемићи било које вероисповести, ако су у 
прошлости стекли било каква племићка добра или их стекну убудуће–само зато 
што нису племићи. (IV параграф 1844. године)

„За оне који су рођени у држави или у спојеним деловима или су стекли држа-
вљанство, било које да су вероисповести, не може представљати више препреку 
ако нису племићи, за попуњење јавних служби или оних позиција које се попуњују 
путем бирања.“ (V параграф 1844. године)

„1.§. Циљ Државног заштитног друштва је да обезбеди потрошњу индус-
тријских производа домаће индустрије, и на тај начин учини плоднијим, бољим 
рад домаћих индустријских радника. Пробудити дух индустрије и одржавати и 
унапредити. Са друге стране, потпомагањем отварња индустријских фабрика, 
обезбедити домаће тржиште потребним индустријским производима. Стварањем 
домаће индустрије није циљ само да се продају сировине, него да се полако по-
тисну страни производи са домаћег тржишта и да се спречи одлив новца у ино-
странство. (...)

2. §. Члан удружења може бити свако из Мађарске, Ердеља и спојених терито-
рија – без обзира на ранг, да ли је племић или није – ко потпише једну од пријавних 
листа издатих од удружења. На овај начин постаје члан Друштва и обавезује се да 
ће до првог дана октобра 1850. године само домаће мајсторе запошљавати и, без 
обзира на квалитет робе која се производи у Мађарској, неће куповати страну робу, 
ни његова деца ни његове слуге неће се одевати страном одећом.“ (Из правилника 
Државног заштитног друштва, 1844. године)

„(...) Распитала сам се код једног активног учесника разговора: Шта је 
Друштво за заштиту мађарске трговине и робе? „Смешна демонстрација против 
Аустрије“ – одговорио је. „Мађари се желе облачити одећама, које они производе, 
и пошто осим плавих памучних одела друго не производе, све жене се појављују 
у оваквим хаљинама на скуповима, мада су се у ранија времена увек облачиле у 
бечки сомот и свилу.“ 

Ово ми се чинило чудним хиром, али нисам могла схватити зашто говоре са 
таквом мржњом у Бечу о овоме, зашто ово сматрају грехом. (...)

Највише сам се чудила да у Мађарској постоје мануфактуре. Мени су говорили 
да у тој држави нема ништа друго осим равних, необрађених и ненасељених поља, 
(...) која су цивилизовани Немци спасли за човечанство на тај начин, што су урође-
нички народ отерали до Тисе, до Мисисипија европске цивилизације.“ (Терезија 
Пулски: Из мемоара једне мађарске даме, 1850. године)

Који принцип руше ови па-
раграфи? Који је њихов 

при вредни значај? [ З ]

Сакупи основне циљеве 
Друштва. Која средства же-

ле употребити? Потражи исто-
ријске паралеле. Каква политич-
ка обележја има Друштво? [ З ]

Установи на основу извора 
циљеве Друштва. Какве су 

негативне последице чекале 
члан ство друштва? Каквог су 
миш љења о Друштву и о Мађар-
ској Аустријанци оног доба? [ З ]

Бал Друштва за заштиту мађарске 
трг овине и робе

Какав политички значај су 
имала таква окупљања? 

Ана лизирај спољашњости на 
балу. [ З ]
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ЕКОНОМСКИ ПОЛЕТ У ДОБА 
РЕФОРМИ 

Какву привредну појаву нам 
приказује табела? Установи 

положај Мађарске на основу ове 
појаве. Начини кружни дијаграм 
на основу података. Какви пода-
ци би били још потребни за де-
таљније приказивање? [ П ]

Процени да ли је извоз си-
ровог гвожђа или извоз по-

луфабриката растао бржим тем-
пом. На основу података табеле 
одреди карактеристике привреде 
Ма ђарске у доба реформи. [ З ]

Привреда Мађарске у доба реформи
О каквом развоју инфраструктуре нам говори мапа? Карактериши по привред-
ним гранама где су настали индустријски простори и шта је узрок томе. На који 

начин се мењао однос између регија у доба реформи? Какве тенденције примећујеш 
у промету спољне трговине? Прикажи предности железничке пруге, планиране од 
стране Кошута. Анализирај дијаграме паробродарства. Упореди развој промета робе 
и промета путника. [ З ]

Бродоградилиште у Старом Будиму. 1840. године већ се развило бродоградитељство европског 
гласа у Старом Будиму. Овде су спустили на воду први брод на континенту са гвозденом 
конструкцијом

Наброј детаље на слици који указују на бродоградитељство. Које чињенице су 
подстицале брзи развој бродоградитељства? Какав утицај је имало бродогради-

тељство на остале индустријске гране? [ З ]

Деоница штедионице
Установи појам деонице и 
штедионице. На какве про-

мене нам указује чињеница да 
се и у мањим градовима појавио 
промет деоница? [ У ]
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ПОКАЗАТЕЉИ ИНДУСТРИЈСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ У ХАБЗБУРШКОЈ 

ЦАРЕВИНИ (1841)
Индустријска 

производња по глави 
становника

Вредност 
производње 

(милион 
форинти)

Државе,
покрајине

Фт
 по 

особи

735

Доња Аустрија 77
Горња Аустрија 25
Штајерска 16
Каринтија, 
Крајина 21

Тирол 22
Приморје 21
Чешка 27
Моравска и 
Шлеска 29

Галиција 8
Далмација 3
Ердељ 7
Мађарска 5 60

ИЗВОЗ СИРОВОГ ГВОЖЂА И ПОЛУФАБРИКАТА ОД ГВОЖЂА 
У НАСЛЕДНЕ ПОКРАЈИНЕ ИЗ МАЂАРСКЕ

врста робе 1841 1848
бечка мажа форинта бечка мажа форинта

сирово и рециклирано гвожђе 61 000 244 000 169 000 678 000
вучено гвожђе (полуфабрикат) 30 000 300 000 49 000 485 000
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Пештанска станица Западног же-
лез  ничког друштва (Nyugati Vasút tár-
saság), претходник данашње Запад-
не  железничке станице (Nyugati Pá-
lyudvar)

На који начин је утицала 
изград ња железнице на 

развој Пеште-Будима и на из-
глед града? [ З ]

МЕТЕРНИХОВ НАПАД „Окупљени сталежи су са оданошћу кмета одлучили 
да умоле Његово Величанство да послуша наведене 

увреде и да милостиво уклони законом постављеног заменика жупана (админи-
стратора) и да успостави законски ред у жупанији. Да она управа која је до сада 
спречена може у будућности своја законска права и дужности несметано испуни-
ти. Сталежи овом приликом унапред изјављују да ако по овом питању не дође до 
решења, на следећој државној скупштини поново ће захтевати. (...)

Пошто сакупљени сталежи догађаје који су се десили у више жупанија не сма-
трају само повредом појединих жупанија, него их сматрају планираним средстви-
ма система, чији је циљ укидање жупанијске самоуправе, што је једина гаран-
ција уставности–и на крају и укидање целог Устава и свих грађанских слобода, 
осећамо за дужност да сваку жупанију упозоримо на ову опасност са убеђењем 
(...) што ће нас оправдати пред нашим наследницима да ни остале жупаније нису 
пропустиле слободно употребити сва законска и родољубива средства која су им 
стојала на располагању, што им је и дужност. (Окружно писмо Пештанске жупа-
није, 1845. године)

На основу извора одреди 
суштину администраторс-

ког  система. Зашто је Влада по-
кренула напад баш против 
жупани ја? Прегледај мишљења 
у вези са жупанијом у доба ре-
форми и Владину политику четр-
десетих година. (129. стр. [ З ]

ПАРТИЈЕ И ПАРТИЈСКИ 
ПРОГРАМИ 

„Када је стигло пролеће, муњевитом брзином су се 
прочуле злогласне вести о револуцији у Пољској. (...) 
У Кракову је основана револуционарна диктатура и 

одбрана, али није имала никакву шансу за победу. Русински сељаци у источној 
Галицији не само што нису послушали своје племиће, који су им обећали слободу 
и земљу ако пођу с њима против Немаца, него су напали пољске племиће и побили 
су их, јер (...) по наредби гувернера (...) свако је добио по десет форинти за једног 
убијеног револуционара–и ту суму ни за жене ни за децу нису ускратили. (...) Мир 
је поново успостављен и сада су полузванични писари порицали да су масакри 
извршени са знањем бечког Двора, али, ипак, нису могли порећи да за ова крвава 
дела, што су приписали претераној лојалности неваспитаних русинских сељака, 
нису одредили никакву истрагу.“ (Ференц Пулски: Мој живот и моје доба)

„2. Изјављују присутни конзервативци да ће образовати једно организовано 
тело, по питању преображаја отаџбине, што су већ садржавала прошла предавања 
Владе Скупштини за прихватање уставних принципа, јединства народности и ца-
ревине. (...)

Какве етничке особености 
је имао устанак у Галицији? 

Какву политику су водили Хабз-
бурговци? Какав закључак су 
мог ли донети на основу устанка 
чланови водећег сталежа у Ма-
ђар ској? Када смо видели сли-
чне потезе династије? [ З ]
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6. Пошто се Конзервативна партија у својим жељама и принципима и у ствар-
ности потпуно поистоветила са Владом, која ходи законским путем, тако овде 
присутни изјављују, да ако Влада остане на овом путу на коме је сада, (...) дотле 
је спремна свим законским и Уставом загарантованим средствима, њене органе и 
законски углед помагати. Међутим, и од Владе очекују да сваком приликом (...), 
пруживши руку у стварима домаће политике, жели напредовати. Надамо се да се 
од ове партије Влада неће одрећи, него да ће потребне корекције извршити помоћу 
Конзервативне партије.“ (Из програма Конзервативне партије, 1846. године)

„(...) Али у овом стању наше отаџбине морамо се трудити да наш уставни по-
ложај и њене законске гаранције гајимо и сачувамо. Таквом гаранцијом сматрамо 
одговорност Владе која се темељи на уставном животу и која ће бити основа у 
Мађарској много очекиване Парламентарне Владе. (...) За уставне гаранције сма-
трамо и јавност, коју потпомажемо према својим способностима и њену појаву у 
свим сегментима јавног живота. Исто тако и слободно окупљање и одржавање ус-
тавног загарантованог права стварања удружења. Сматрамо уставном гаранцијом 
и за даљи развој нације неопходним доношење закона о штампи и слободи штам-
пе. (...) 

Сматрамо потребним да се интерес свих слојева грађана споји са пажњом и 
очувањем мањина, да се споје интереси свих друштвених класа и мањина на ос-
нову уставности. Сматрамо за потребно да се питање слободе вероисповести на 
основу прошле Скупштине реши. (...)

Осећамо за дужност да јасно означимо оне предмете, чије оснивање за добро-
бит нације осећамо преко потребним.

Они су следећи:
а) Једнака подела јавних терета. У овом погледу желимо олакшати терет опо-

резиваног народа. Што се уставних гаранција тиче, и њих желимо проширити у 
интересу свију нас. Али за покривање јавних издатака државе, која до сада нису 
била финансирана, захтевамо одређене циљеве од стране државне скупштине, об-
рачун и одговорност. 

б) На основу представништва треба обезбедити једнака права за грађане који 
нису племићи, пре свега слободним краљевским градовима и слободним провин-
цијама, по питању законодавства и самоуправности. 

в) Једнакост пред законом.
г) Законом регулисано укидање урбарних обавеза са обештећењем. Сматра-

мо за пожељно укидање урбарних обавеза да држава преузме на себе, и унтересу 
унапређења овог чина. 

д) Укидањем закона о неотуђивости, омогућавање подизања кредита и право 
на куповину поседа.

(...) Не желимо интерес наше државе довести у супротност са интересом оп-
станка и одржавањем јединства монархије. Међутим, сматрамо противзаконитим, 
неправедним и нелојалним, ако интерес Мађарске подреде интересима других 
провинција, што се дешава већ дуже време у погледу индустрије и трговине. 

(...) Уверени смо да би уставна слобода аустријских наследних земаља и данас 
постојала, ако би по правди или по захтеву садашњег времена и они ступили у 
ред уставних нација, (...) наши интереси су и њихови интереси–мада се они сада 
раздвајају или понекад буду и супротни. Било би их лакше ускладити, па би била 
већа сарадња између провинција, ако би их повезивало веће поверење, и на овај 
начин духовно и материјално би ојачала монархија, сигурније се супростављајући 
евентуалним противничким вихорима. (Декларација опозиције, 1847. године)

СТУПАЊЕ НА СЦЕНУ 
„МЛАДЕ МАЂАРСКЕ“ 

„Ја сам желео спојити представнике народног пес-
ништва. Зашто у „Сликама живота“? Јер овај лист 
има највише читалаца, јер су му се придружиле 

најбоље главе, јер је главни уредник један од главних чланова Младе Мађарске, 
у коју убрајам све који су заиста слободоумни и широкогруди и храбри, који 
желе нешто велико постићи, не желе стално крпити старе отрцане опанке отаџ-
бине, већ је желе обући у ново рухо.“ (Писмо Шандора Петефија, Јаношу Арању, 
1847. године) 

Установи однос Владе и 
кон зервативаца. Шта је би-

ла база ове политике? Кога су 
желели придобити и са којим 
циљем? [ З ]

На који начин Кошут замиш-
ља опо зиционе партије? [ У ]

Ференц Деак, слика из младости 

„(...) У нашој држави је опози-
ција таква партија, чији је главни 
центар у контроли Владе и жеља 
за израдом Устава у његово оси-
гурање, али око овог центра нису 
сви чланови сагласни, него једни 
су једног мишљења, а други су 
другог.“ 

(Лајош Кошут: Анализа 
мађарских политичких партија) 

Сакупи по тачкама став опо-
зиције о главним пита њима 

доба реформи. Наведи ка ква пра-
ва слободе помиње декларација. 
Како је замишљала опозиција од-
нос према Аустрији? [ П ]

Шта подразумева Петефи 
под изразима „храброст“ и 

„да се обуче у ново рухо“? На ос-
нову знања из књижевности упо-
реди став Петефија и Арања о ја-
чању улоге народа. [ З ]
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„Једини доказ за власништво земљиште је обрађивање. Ко обрађује, тај може 
рећи да је земљиште заиста његово. Земља је, дакле, наша, који је обрађујемо, 
према томе, нисмо дужни да је откупимо. И ако ви не желите ову правду изрећи 
законом, бићемо приморани да то ми декларишемо. (...) (Михаљ Танчић)

Партије и партијски програми у Мађар-
ској у доба реформи

Наброј политичке групације 
епохе. Према којим принци-

пима су се основале? По којим 
питањима су се највише слага-
ле? О којим питањима су се 
мишљења најдрастичније раз-
ликовала? Које групе су чиниле 
базу партијама 1840. године? [ З ]

Како замишља Танчић ос-
лобађање сељака? Зашто 

можемо рећи да је његово 
мишљење радикално? Како је 
могуће да Танчић није имао 
већи број присталица? [ З ]

Сукоб Сечењија и Кошута

Наведи сличности и разли-
ке у идејама двојице поли-

тичара. На основу табеле изабе-
ри једну проблематику (нпр. 
из градња железнице, питање 
Друштва за заштиту домаће ро-
бе итд.) и сачини табелу о ставу 
двојице политичара. Упореди су-
коб Сечењија са Кошутом, са 
везом Сечењија са Вешелењи-
јем. [ У ]

Користећи дела двојице по-
литичара оживи полемику 

између њих. [ У ]

21

22

23

Кошутов смели глас у листу Пешти хирлап је изазво напад Сечењија, који је због тога раније већ раскинуо са 
Вешелењијем. Кошут је на страницама листа скоро у свим питањима посредно критиковао Сечењија који је, у 
односу на радикалне реформе, бивао све више умеренији. После тога је Сечењи отворено напао Кошута (нпр. у 
лето 1841. године је написао полемику под насловом Народ истока). Либерална јавност је била за брзе промене 
и зато је прихватила идеје Кошута. 

Полемичари су имали разна гледишта у неким питањима. Сечењи је спровођење реформи хтео поверити ари-
стократији, а Кошут средњем племству. О односу са Аустријом, Сечењијеве изјаве су биле умерене и покушао 
је сарађивати са Владом, јер се плашио њене снаге и међународне помоћи. Кошут је у интересу реформи био 
спреман на раскид са Бечом. 

Полемика ова два великана мађарске историје приморала је савременике и потоње генерације да формулишу 
став по овом питању. На оцену су утицале политичке борбе каснијих доба. Сечењија су између два светска рата 
пропагирали десничари, а Кошута после Другог светског рата левичари. Карактеристично је да су у делатности 
ове двојице популарних историјских личности касније генерације уместо анализе онога доба тражиле своје оп-
равдање.   

Гл
ед

иш
та
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„Ја уопште не сумњам у чистоту намере уредника листа Пешти хирлап, што 
поново и поново изјављујем. Његове идеје у главним цртама делим и не устру-
чавам се изјавити да су то и моје идеје, штавише, у очинској љубави осећам их 
својима. Једино имам примедбу на начин на који он мисли да ће уздићи отаџбину, 
а ја велим да ће у гроб сахранити Мађаре (...) И сада ћу, (...) отоворено рећи у чему 
греши уредник листа Пешти хирлап: једино у томе што се бори оружјем маште и 
узбуђења, а не оперише хладним цифрама, то јест, као што вели изрека: обраћа се 
срцу, уместо да се обраћа уму.“ (Сечењи: Народ Истока, 1841. године)

„Назвао бих себе бедним нитковом, када би ми служило на радост блатити 
посрнулог великана. Ја с поштовањем ширим своје руке и молим: нека се мучи 
међу надничарима, који носе песак за зидање величине нације. Нека благоизволи 
саветовати и упутити онога којему сада жели препречити пут. Јер је боље општем 
добру ако један поред другог, а не против другог (деламо).“ (Кошут Сечењију)

„Племенети гроф–који такозвану тактику у управљању државе ставља испред 
свега–на више места отворено изјављује да се због своје тактике налази између 
две клупе, и као лопта лебди од ударца западних и источних ветрова. Ово све-
дочење у грофовом сувом математичком понашању уплетено у моју емотивност 
значи да племенити гроф у свом политичком положају нити горе нити доле нема 
толико поверења колико треба, да би остао мајстор у извођењу овог далекосежног 
плана (...)“ (Кошут: Одговор, 1841. године)

„После овог сведочанства очигледно је у каквом је лудилу гроф Сечењи као 
и сваки његов конзервативни присталица када пискарају како опозиција не сме 
бити у већини, јер је њено природно предодређење да остане у мањини. Заиста, 
ово је сјајна логика! Где постоји Парламентарна Влада, тамо природно да опози-
ција мање вреди; зашто? Јер када је у већини, постаје бити опозицијом и постаје 
Влада, али код нас у нашим условима поред неПарламентарне и ненационалне 
владе? Јадни логичари! Требало би изучавати мало јавног права, и уставног права, 
и историју државе јер то су такве ствари што разводњени дилетантизам не може 
стећи током европских путовања. Учите, па када научите, увидећете да у Мађар-
ској док постоји садашња структура власти, отаџбина само тако може опстати ако 
је опозиција у већини–сваки минут када је у мањини значи крњење националне 
самосталности и уставног живота.“ (Кошут: Одговор, 1841. године)

„Ох! Требало је да доживимо да се већ и гроф Сечењи заклео као присталица 
опојне и варалачке политике! Пише књиге, море речи, али у таласима у мору речи 
њише се једна замисао (...). Суштина ове замисли: „док Влада није уставна, нити 
следи национални правац, дотле је опозиција на месту. Услови су се, међувреме-
но, променили: Влада се одрекла својих противуставних и против-националних 
циљева: штавише, Влада је узела за главни циљ да Мађарску само уставно и у 
националном правцу може управљати и због тога и нема места више противљењу 
и опозиција, ако не увене и не постане мањина, не само да је сувишна, него је и 
штетна.“ (...) (Лајош Кошут: Анализа мађарских политичких партија, 1847. го-
дине)

Шта тврди Сечењи о ре-
формама? Како описује 

сво ју улогу? Шта је критиковао у 
Кошутовој делатности? Шта је 
могао бити узрок томе? [ З ]

Шта жели Кошут од Сече-
њија? Какву улогу имају ре-

чи поштовања у извору? [ З ]

Формулиши Кошутову твр-
дњу о Сечењијевом поло-

жају. Какве методе користи про-
тив њега? Упо реди овај текст са 
лексиком претходног цитата. [ З ]

Закључи на основу извора 
уставне прилике Мађарске 

у доба реформи. На основу по-
ложаја двојице политичара про-
цени њихов став о опозицији. У 
коју политичку групацију сврста-
ва Кошут Сечењи ја? Које карак-
теристике супарника истиче Ко-
шут? Зашто то чини? Какав је 
тон текста? Своју тврдњу потвр-
ди примерима. [ З ]

На основу каквих побуда 
говори Сечењи против опо-

зиције? Упореди његов узрок са 
Кошутовим. На основу чега вели 
Кошут да Сечењи већ није прис-
талица реформи? [ З ]

Карикатура о полемици Сечењија и 
Кошута. Магарац симболише Мађа-
ре, пут води у Беч, а у Кошутовој ру-
ци је Пешти Хирлап

Које супротности наглаша-
ва цртеж? Која средства ко-

ристи карикатуриста? Како се 
везују примењена средства уз 
остале делове полемике? Начи-
ни планове за карикатуру о дру-
гим сегментима полемике Се-
чењија и Кошута. [ З ]
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МАЂАРСКА ГРАЂАНСКА ИДЕЈА О НАЦИЈИ У доба 
реформи услед западних утицаја (либерализам, на-
ционализам) у кругу племства је постала пресудна 
нова идеја о нацији: грађанска идеја о националној 
заједници која премошћава правне и имовинске 
разлике. Током идејних борби тридесетих и четрде-
сетих година све више слојева друштва је прихвати-
ло ову идеју.
 Мађарска национална идеја преузела је многе еле-
менте племићког начина схватања нације (сталешки 
тип опозиције, „куруцко“ схватање историје, мађарски 
менталитет, традиционално одевање). Настала је јас-
на идеја о свести „нације у мору туђинских народа“. 
Трагавши за сродним народима окренули су се ка 
праисторији. Покренуто је истраживање Истока, што 
је незадуго имало међународног значаја. Први, који је, 
трагајући за прецима стигао без новца и подршке до 
Тибета, био је Секуљац Шандор Кереши Чома (Kőrösi 
Csoma Sándor, 1784–1842)
 Следбеници националне идеје убрзо су се суочи-
ли са етничком стварношћу која се формирала током 
XVIII века. Угледавши се на остале нације онога доба, 
трудили су се да постигну јединствену националну 
државу. Пошто је политичка власт државе била у руци 
Мађара, а припадници националних мањина су били у 
већини кметови, реформатори су проблем хтели реши-
ти концепцијом једне политичке нације.
 По њиховом схватњу, политичка нација се не бази-
ра на језику, него је историјска, правна формација, као 
што су размишљали у Европи. У Мађарској су призна-
ли Мађаре и Хрвате за политичку нацију, унутар којих 
су постојали разни народи, као што су Мађари, Хрва-
ти, Срби, Словаци, Русини, Немци, Румуни итд. 

МАЂАРИЗАЦИЈА У првој половини XIX века број ста-
новника се даље повећавао (са 9,5 на 13,2 милиона). 
До повећања је дошло услед бољих хигијенских ус-
лова, привредног развоја и повећања наталитета, а 
мање сеобама. 
 Либерални реформатори – као у овој епохи свуда у 
Европи – борили су се за оснивање националне држа-
ве. Очекивали су од народности да се мађаризују, али 
су одбили насилне методе. Угледавши се на Француску 
револуцију, надали су се да ако права на личну слобо-
ду и ослобађање кметова прошире и на народ ности, 
оне ће се придружити националној држави, која им је 
пружила ова права. Међутим, у бројним жупанијама су 
овај процес хтели убрзати увођењем мађарског наста-
вног језика у школама и проширивањем мађарског бо-
гослужбеног језика у храмовима. Ова залагања су ос-
тала безуспешна. У то доба власт – која је била само 
делимично у рукама племства – још није располага-
ла таквим средствима каквим данас располаже, и на 
овај начин ни методом насилне асимилације. Ови не-
стрпљиви покушаји уместо мађаризације више су иза-
зивали отпор националних мањина. Асимилација 
је узела замаха само по градовима међу Немцима и 
Јеврејима, који су се укључили у привредни и трго-
вачки живот.

БУЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СВЕСТИ МАЊИНА Код на-
ционалних мањина буђење националне идеје је покре-
нуто са малим закашњењем. Слично Мађарима, на-
ционална идеја се распространила међу водећим 
ста ле жима, а затим се проширила на ниже слојеве. У 
доба реформи национална идеја још није обухватила 
кметство. Осим Хрвата, који су имали племство, нај-
чешће је тзв. црквена интелигенција стајала на челу 
националних покрета. Њихови циљеви су били исти 
као и циљеви Мађара: желели су добити што више 
националних права. (Зависно од њиховог положаја, 
њихови захтеви су били различити: од оснивања самос-
талних установа до захтева засебне покрајине). 
 Слично Мађарима, развијање језика су сматра-
ли веома важним. Прихватање мађарског језика за др-
жавни, водећи слојеви мањина доживели су као напад, 
уперен против њих. Све јачи мађарски национализам 
и национализам мањина у другој половини четрде-
сетих година супроставио је два водећа слоја, што 
је пружило могућност да Двор на основу принци-
па „подели и владај“ искористи сукобе ради одржа-
вања своје власти. 
 Основни део националне идеје епохе је било тзв. 
историјско право (који је народ живео пре на датој 
територији), и примери славне прошлости. Они на-
роди, који нису имали своју историјску прошлост, тру-
дили су се да „допуне“ своју историју, или да јој неш-
то „придодају“. Хрвати су сматрали Илире прецима 
јужнословенских народа и желели су на челу са Хрва-
тима ујединити све Јужне Словене (илиризам). Сло-
ваци су своју славну прошлост открили у Велико-
моравској Кнежевини и своју храброст су гајили на 
словенској узајамности. Румуни су своју прошлост 
тражили у римском добу, израдили су теорију да су 
им преци Дачани и своје захтеве су засновали на томе 
да су они пре Мађара живели у Ердељу. 
 Мађарски политичари захтеве националних ма-
њина нису узели у обзир. Нису сматрали опасним та-
нак слој мањинске интелигенције. Међутим, иза захте-
ва словенских народа су видели опасност у уједињењу 
Словена (панславизам) уз помоћ Руске царевине. 

КУЛТУРА У ДОБА РЕФОРМИ Доба реформи је било 
време процвата мађарске културе. Основу за процват 
нудили су привредни развој, друштвени преобра-
жај и пробуђена национална свест, која је посебну 
пажњу посветила развијању уметности и просвете. 
Уметници и учитељи су сматрали да својом делатно-
шћу служе нацији. У својим делима су будили наци-
оналну свест и родољубље које треба да се покаже у 
делима. 
 Култура доба реформи се у грађевинарству везала 
за класицизам, а у књижевности, музици и уметнос-
ти за романтизам, али се све то јављало у својстве-
ној националној форми. Добри примери су Химна 
од Ференца Келчеија, Созат (Szózat) од Михаља Ве-
решмартија (Vörösmarty Mihály) и национална опе-
ра Ференца Еркела: Ласло Хуњади (Erkel Ferenc: 
Hunyadi László).

21. Национално буђење и питање националних мањина 
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 Доба реформи је и у просвети било време пола-
гања темеља. Привреда и све бројнији државни апа-
рат је захтевао све више школованих људи. Школ-
ство, које је и надаље остало у рукама цркава, полако 
је пратило захтеве времена. Постепено се повећавао 
број средњошколаца и студената. 
 На крају епохе наставни језик средњих школа и 

пештанског универзитета постао је мађарски (1846. 
године). Истоверемено мађарска култура и просвета 
од Владе није добила довољну помоћ, напротив, због 
јачања националног духа Беч је покушавао ограничи-
ти њихов развој. Тако је финансирање културе по-
кушала преузети цивилна свера (Мађарска нацио-
нална академија, Национално позориште итд).

МАЂАРСКА ГРАЂАНСКА
 ИДЕЈА О НАЦИЈИ

„Волети човечанство: то је неопходна дужност сваког племенитог срца. Чо-
вечанство није ништа друго, него једна велика родбина, која је подељена на без-
број укућана, који очекују од нас љубав и служење. Али добро запамти! Човек 
је ограничено биће, његов утицај делује само у једном одређеном кругу. Немој 
мислити да је нас Бог створио једнакимa, да нам је свако брат и да су сви грађани 
провинција једнаки. (...) Никада нисам могао схватити ко су они који себе називају 
грађанима света. Људски таленат је ситна светиљка, која може осветлити само 
мали круг и ако се стави са једног места на другo, оставља иза себе мрак. Зато на 
одређено место треба да ставимо себе, да бисмо непресталним зрачењем усрећили 
своју околину. Све што се дели на више страна, у својим делићима ће се уништити. 
Тако и љубав. Где је онај човек који се жели посветити свим државама света и који 
према свима жарку љубав носи у грудима? Леонида је умро само за Спарту, Регул 
само за Рим, Зрински само за Мађарску. Не треба за ово дуго доказивање. Пос-
матрај своје срце, тамо ћеш наћи науку која је дата од природе, према којој своју 
љубав можеш поклонити једној породици, а преко ње једној отаџбини. (Ференц 
Келчеи: Паренезис Калману Келчеију, 1837. године) 

Сакупи главне одлике Келчеијевог родољубља. У каквом су међусобном односу 
изрази служење човечанству и отаџбини у размишљању Келчеија? [ З ]

„Срећна је она држава где једна вера–један језик–једна нација исто порекло и 
исти обичаји чине једну те исту родбину. Где снага није подељена, где захладнели 
односи не коче труд нације и где је сва снага уперена према развијању целине. (...)

Код нас су различити језици, разне религије, безброј је обичаја, и колико на-
рода! То је само по себи опасно. Тешко је, скоро немогуће, премостити ове рупе, 
само отаџбина, грађански устав и једнакост пред законом може то учинити. А то се 
једино тако може постићи, ако се благодети грађанског устава на свакога прошире, 
без обзира на језик, веру и порекло, да не буде ни један од њих већи од осталих, да 
не буде неко мажен, да се не понаша као према сирочету ни са једним.“ (Миклош 
Вешелењи: О лошем суду)

Како карактерише Вешелењи етничке односе у Мађарској? На који начин 
оцењује ову ситуацију? Каква решења предлаже? [ З ]

„(...) Држава своје становнике, који говоре страним језиком, никада није на-
меравала лишити њиховог матерњег језика и било би штетно и незаконито силом 
закона умешати се у њихов унутрашњи живот (...) Језик администрације свуда, 
у целој Мађарској, језик обраћања, језик у контактима са мађарском Владом, са 
мађарским органима власти и са било којом покрајином мађарске круне нека буде 
мађарски. Од овог мање учинити је кукавичлук, више захтевати је тиранија, што 
би за нас било самоубиство.“ (Кошут: О кориштењу језика) 

„А ми велимо следеће: Ево, нудимо вам слободу правосуђа, законодавства, по-
седовања земљишта, нудимо вам уставно грађанство, статус политичке мањине 
и сва она добра чиме ова отаџбина своје грађане обасипа. А за све то не желимо 
ништа друго него да отаџбину, чија сте деца, која вам је дала вашу националност 
и политичко пунолетство, волите и с нама заједно да је браните.“ (Кошут о поли-
тичкој нацији)

„Ах, колико нас је мало–овако кукају–и зато је немогуће да се не утопимо у 
велики број Немаца и Словена. Зато треба да проширимо наш језик и народност, 
пре свега.“ Све је то тачно, али успешно спровести није лако и треба наћи прави 
начин, јер нас не води сваки ка циљу, а онај који се сад примењује, управо нас 
удаљава од њега. 

Развој мађарске националне идеје и 
њене карактеристике

Из ког извора црпи своје ко-
рене мађарска национална 

идеја? Изабери својствене црте 
(које се разликују од општег ка-
рактера). На основу табеле од-
реди појам јединства политичке 
нације. Упореди са појмом на-
ције Француске револуције. [ З ]

Где повлачи Кошут границу 
коришћења државног јези-

ка? Упореди Кошутов став са ев-
ропском праксом и са захтевима 
националних мањина. [ З ]

На који начин жели Кошут 
решити овај проблем? Упо-

реди његов став са спознајама о 
Француској револуцији и са ста-
вом Вешелењија. [ З ]
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(...) Мислимо да може на свакога намазати народност ко се нађе у нашим ру-
кама, као да је креч што се маже на зид или фарба за лонац? Зар верујемо, да је 
довољно издати заповест да би неко одбацио своју националност? 

Ако неко зна мађарски или ако неко говори мађарски, зар би требало и да се 
претвори у Мађара? Ако је тако, онда без оклевања потрошимо и задњи филер на 
језичаре, штавише, и ми постанимо језичарима, нек мађарски говори цео свет и 
биће спасена отаџбина и прослављена наша врста. Међутим, језик, националну 
особеност, барем ја тако мислим, на такав лак начин не можемо осигурати, нити 
ставити на ширу основу. Пошто говор није осећај, вртење језика није откуцај срца, 
и због тога ко говори мађарски, макар и најлепшим стилом, он још није Мађар.“ 
(Иштван Сечењи: О Мађарској академији, 1842. године)

Шта је Сечењијев циљ у вези са националним мањинама? Чиме није сагласан? 
Угради његово мишљење у систем расправе између Кошута и Сечењија. [ З ]

„(...) Видимо у Хрватској врење против мађарске нације, што подржава Влада 
која бунтовне илирске јунаке обасипа милошћу, а пријатеље Мађара прогони; (...)

1827. године (...) у хрватском сабору су сталежи прикључених територија од-
лучили да је пожељно да омладина научи мађарски на прикљученим територија-
ма, због тога што на државној скупштини (...) заједничке ствари (...) само знањем 
мађарског језика може унапредити (...) према томе (...) види се да су добродушно 
прихватили да се знање мађарског језика распространи. (...) 

Такво је било стање питања мађарског језика у Хрватској, који је од онога доба 
само сада 1844. године постао државни језик. А сада је Хрватска легло револу-
ционарне мржње против мађарске нације и сањари о будућности једне засебне 
јужнословенске државе. (...) мађарска нација је већ скоро доведена у ситуацију, 
да се кукавички, рекао бих самоубилачки, одрекне природног права да у својој 
држави Влада, или да постане тиранином. (Лајош Кошут: Тумачење мађарских 
политичких партија, 1847. године) 

Какву улогу и какве могућности приписује Кошут бечкој Влади на пољу етничких 
конфликата? Шта држи за природно право нације Кошут по питању кориштења 

језика? [ З ]

Мода водећег сталежа у Мађарској 
1830-их година

Објасни политички садржај 
одевања. Потражи сличне 

појаве у другим историјским до-
бима. [ З ]

Мађарска мањинска политика и на-
ци оналне мањине

Установи националне ци-
ље ве мађарског водећег 

слоја и циљеве националних 
мањина. Прикажи укратко на ко-
ји начин су желели остварити 
своје циљеве. Какви утицаји су 
били доминантни по питању на-
ционалних мањина? Какве су 
биле разлике између појединих 
праваца? [ У ]

Насловна страна дела Миклоша Ве-
шелењија Прокламација о мађарској 
и словенској нацији 

Какав значај је придавао 
ма њинском питању мађар-

ски водећи слој? [ У ]
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Прикажи на основу табеле 
етнички састав у земљама 

Мађарске круне. Установи разли-
ке појединих територија. [ У ]

MАЂАРИЗАЦИЈА „Из дна душе мрзим поносни национализам који на парам-
парчад цепа Мађарску (...) зато што у Мађарској многи го-

воримо немачки и словачки, а нисмо грађани Немачке или Чешке, него Мађарске. 
Нека буде дозвољено мађарском грађанину слободно говорити и писати латински, 
словачки и немачки. Али ако се рођени Мађар не стиди научити словачки, ни Не-
мац нека се не стиди научити мађарски (...)“ (Пал Магда [Magda Pál]: Опис 
Мађарске, 1819. година) 

На који начин се односи ау-
тор према мађарском и 

мањинском национализму? На 
основу којих идеја? [ З ]

НАЦИОНАЛНО БУЂЕЊЕ 
ЕТНИЧКИХ МАЊИНА

Етнички односи Мађарске у два при-
каза

Сакупи територијалне осо-
бености етничког састава 

државе. Упореди два приказа. 
Установи различите закључке. 
Шта је узрок ових различитих 
закључака? [ У ]
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НАРОДИ МАЂАРСКЕ ПО ПОПИСУ ОД 1850. ГОДИНЕ
Мађарска Ердељ Хрватска Војна крајина Укупно

(хиљада 
душа) (%) (хиљада 

душа) (%) (хиљада 
душа) (%) (хиљада 

душа) (%) (хиљада 
душа) (%)

Мађари 4 222  45,4 585 28,2 5 0,7 5 0,5 4 818 36,5
Немци 1 091  11,7 219 10,6 8 0,9 37 3,9 1 356 10,3
Словаци 1 729  18,6 – – 1 0,1 8 0,9 1 739 13,2
Румуни   924   9,9 1 202 58,0 – – 113 11,9 2 239 17,0
Русини   447   4,8 – – – – – – 447 3,4
Хрвати    74   0,8 – – 625 72,0 480 50,1 1 180 8,9
Срби   446   4,8 – – 222 25,0 310 32,4 979 7,4
Словенци    44   0,5 – – – – – – 44 0,3
Цигани    30   0,3 52 2,5 – – – – 82 0,6
Јевреји   243   2,6 6 0,3 2 0,3 – – 282 1,9
Остали    35   0,4 8 0,4 4 0,5 1 0,5 48 0,4
Укупно 9 580 100,0 1 694 100,0 868 100,0 958 100,0 13 191 100,0
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„Желим Вам говорити о успомени наших славних јунака, који се обнављају у 
словачком народу, драги моји земљаци, о најславнијем али, о жалости, уједно и 
задњем хероју мађарске Словачке – Матији Тренченском. (...) Показаћу вам узди-
зање Матије, врхунац његове славе и страшан пораз, да видите и упознате страшан 
понор беде, у који су гурнули словачки народ после пораза Матије. Јер су лишили 
словачки народ његове самосталности и независности, отели су му плодове више-
вековног труда и везали су му ноге (...) на толико да када је изгубио свако нацио-
нално право, постао је презрен од целог света (...). Има Словака који већ и не знају 
да су осим „пастира, скелеџија, крпеџија дротара и дрвосече“ имали и узвишеније 
улоге у историји ове земље. Има Словака који мисле да је предодређеност Словака 
од памтивека било вечно служење и ропство. Видите, драги моји земљаци, ми смо 
већ толико навикли на вечити јарам наше душе, да се већ и не бунимо против тога, 
штавише, многи од нас мисле да то тако треба да буде. Кожа нашег националног 
поноса је толико огрубела, окорела, да је шилом треба бости да убодемо у живо 
месо. О, било је то некада другачије!“ (Вилијам Паулиљи-Тот [Viliam Pauliny-Tóth]
(1826–1877): Матија Чак)

Чиме образлаже аутор пи-
сање свога дела? Шта је 

био циљ особеног интерпрети-
рања историјске прошлости? 
Упо реди Мадачев опис о Чаку. 
Које су разлике? [ З ]

КУЛТУРА РЕФОРМСКЕ ЕПОХЕ

Прво позориште у Пешти које је зидано од камена 1837. године и савремени позоришни плакат 
Какву улогу је играло позориште у оно доба? Погледај, када је зидано прво мађарско позориште од камена, а када 
немачко. Колико одражава плакат идеје епохе? [ У ]

Мађарски национални музеј, дело 
истакнутог архитекте Михаља По-
ла ка (Pollack Mihály)

У каквом стилу је зидан 
музеј? Сакупи слике о згра-

дама, које су зидане у истом 
стилу и установи особености 
стила. Какву су функцију има ле 
новоподигнуте зграде? [ У ]
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„Али има нешто, што је и од овога жалосније: видети један народ побеђен, али 
да живи после своје последње битке. Један народ без државе, који нема центар 
око ког би се могао сјединити и, ипак, је одвојен од осталих народа, који је своје 
оружје изгубио, па је ипак гоњен. (...) само мржњу и непријатељство је срео, као 
да му проклетство виси над главом. Ово је жалосније, хиљаду пута жалосније од 
свега што смо до сада видели у свету. И такав је народ јеврејски! 

Вечни Јеврејин није машта, он живи и страда. Иди на пијацу, где је маса људи 
најгушћа, где је бука најгласнија, тамо стоји, пред њим на столу или на земљи 
његов просјачки пртљаг, који гласно молећи продаје. Иди на пустару близу чарде 
из које продире весела музика, погнувши се под тешким теретом преко песка гази. 
Иди било где од једне границе ове отаџбине до друге границе и наћи ћеш га. (...) 
Ругајући му се, чета деце прстом упире у њега, а пролазник га одмери с презиром. 
(...) 

Зар у Америци, где су Јевреји пуноправни грађани, и у Белгији и Холандији 
где су више пута бирани за чланове Парламента као представници њихових про-
винција, и где су такође пуноправни грађани, не испољавају исто родољубље као 
остали грађани ових држава? У Француској шта је последица њихове еманципа-
ције? У јавним службама које попуњавају, под заставама чете бесмртника, у нау-
ци, уметности и у занатима где делују четврт века, оповргли су клевете њихових 
угњетача. (...) 

Еманципација Јевреја ће победити и без нас; хвалећи просвећеност, (...) Време 
опомиње, и нама није слободно заостати. Не привилегије, него слобода је потреб-
на нашем веку. (...) (Јожеф Етвеш: Еманципација Јевреја, 1840–41. године)

„Дотле док положај Јевреја закон детаљније не регулише следеће се одлучује: 

1. §. Сви они Јевреји који су рођени у Држави или у прикљученим деловима и 
они који су законитим путем стекли право на стан и ако против њиховог моралног 
понашања доказаног и озбиљног приговора нема, у Држави и у прикљиченим де-
ловима слободно могу становати било где. Изузев у рудничким градовима и око 
рудника, одакле су по старом законитом обичају искључени према XXXVIII зако-
ну из 1791. године. 

2. §. Уз постојеће услове и Јевреји могу основати фабрике, могу се бавити тр-
говином и радити у своме занату, или сами или са калфама своје вероисповести и 
могу обучавати младе. А оне науке и лепе занате, што су и до сада радили и надаље 
могу упражњавати. (...)“ (XXIX закон 1840. године) 

„Јевреји, изузев неколико породица, сви немачки говоре међусобно, али не 
припадају Немцима. Међутим, нису ни посебан народ, јер су се сада само због 
гоњења њихове религије одвојили. У новије време далековиднији Јевреји са ве-
ликом ревношћу уче домаћи мађарски језик. Што се тиче јеврејске еманципације, 
није наишло на симпатије ширих слојева, што је неуместно и неправедно, јер се 
зеленашењем новцем и житом не баве само Јевреји него и хришћани, који су има-
ли жита и новаца, можда чак у већој мери него Јевреји. О, Господе, када ће доћи 
царство твоје? Када ће доћи време, када човека неће гонити због његовог верског 
убеђења!? Када ће увидети хришћани и, пре свега, синови наше отаџбине, да оне 
грешке што приписују Јеврејима, ако су уопште истините, само се помоћу еман-
ципације могу коренито излечити.“ (Елек Фењеш [Fényes Elek] Опис Мађарске, 
1847. године)

Које карактеристике положаја Јевреја истиче извор? Који је главни узрок мржње 
против Јевреја према аутору? [ У ]

Установи карактеристичне 
цр те привредних веза Јевреја 

са појединим групама мађарског 
друштва. Помоћу изворних мате-
ријала прикажи измене стања по-
ложаја Јевреја. [ У ]

На које историјске каракте-
ристике Јевреја указује из-

вор? Како описује стање Јевреја 
у савременој Мађарској? Према 
извору, како су жигосали Јевреје 
њихови савременици? Сакупи 
Етвешеве аргументе које су за 
еманципацију Јевреја. [ З ]

Какве процесе су помагали 
(и уједно и потврдили) ови 

закони? Конкретно у којим сег-
ментима живота помажу еман-
ципацију ови закони? Како тума-
чиш забране закона? [ З ]

Синагога у Старом Будиму 1837. го-
дине

У каквом стилу је зидана си-
нагога? На шта указује вели-

чина синагоге и њен стил? [ З ]

Алегорија Уредбе о толеранцији 
Јосифа II. На слици видимо и пред-
ставника Јевреја, пошто је владар 
1781. године укинуо све уредбе које 
су ограничавале њихову трговачку 
делатност и дозволили су им да 
ступају у цехове. Одредио им је 
да уговоре склапају на латинском, 
мађарском или немачком језику. 
1787. године су им прописали узи-
мање немачких презимена 

19

20

21

22

Број Јевреја се услед усе-
љавања повећаво у првој 
половини XIX века. Играли 
су знатну улогу у привред-
ном животу. Досељеници 
из Галиције су живели под 
врло скромним условима. 
Мађарско племство је због 
либералних идеја и због 
асимилацијске способности 
радо примало Јевреје.
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ПОЧЕТАК ПРЕОБРАЖАЈА За придобијање скупштин-
ских мандата за 1847–1848. годину и Влада и опози-
ција су употребиле сва могућа средства (мито, опијање 
гласача итд). Успех реформатора могао се приписати 
томе што су Лајоша Кошута изабрали за делегата 
Пештанске жупаније. Ово поверење је омогућило Ко-
шуту да постане водећа личност опозиције у Пожуну. 
 Да би придобио присталице из конзервативних 
редова, Кошут је у доњем дому, услед изједначених 
снага и због тактичких разлога, нападао админи-
страторски систем, пошто је овај систем вређао и 
сталешка права. Међутим, на државној скупштини ни 
овако нису донете свеобухватне реформе. 
 Због глади у Европи и због насталих револуционар-
них покрета је и конзервативна већина била спремна 
да попустима спречи незадовољство сељака. Кошут
је препознао могућност. После неколико дана, када је 
у Пожун стигла вест о Париској револуцији – да би 
спречио сељачку буну – сачинио је свој предлог за 
хитне реформе (3. марта). Следећи дан  је доњи дом 
прихватио све тачке Декларације опозиције (обавезан 
откуп урбарних обавеза, једнако сношење јавних те-
рета, државна скупштина по систему народног пред-
ставништва, одговорна влада, устав наследним земља-
ма). Горњи дом и Влада су одуговлачењем покушали 
преживети критични период. Међутим, на вест о Беч-
кој револуцији (13. марта) и пештанским догађајима, 
и горњи дом је изгласао предлог (14. марта), што је 
скупштинска делегација следећи дан доставила у Беч 
бродом. 

ПЕШТАНСКА РЕВОЛУЦИЈА На вест о Бечкој револу-
цији омладина „Младе Мађарске“ – после тога Мар-
товска омладина – 15. марта је организовала демон-
страције у Пешти које су прерасле у револуцију. 
 Млади су придобили студенте, а потом градско ста-
новништво и масу људи који су пристигли на вашар, 
одржан на дан Јосифа (József-napi vásár). Остварив-
ши слободу штампе у Ландереровој (Landerer) штам-
парији су одштампали 12 тачака – које су садржaле 
њихове захтеве – и родољубиву Националну песму
Шандора Петефија. Захваљујући успешном току рево-
луције током поподнева се и градско руководство при-
кључило револуцији, а потом и Намесништво које се 
у почетку уплашило и издало наређење за напад по-
сади, састављеној, углавном, од Италијана. 
 У Пешти су ради очувања јавног реда основали 
Безбедоносни комитет, у којем је Мартовска омла-
дина предала управљање градским челницима и либе-
ралном племству. Мартовска омладина је већ и пре 
и током револуције сарађивала са либералним плем-
ством. Јасно су препознали своју снагу, али нису хте-
ли узети власт. Увидели су да је њихова улога у томе 
да приморају либерално племство за спровођење 
реформи. Знали су да би у случају њиховог претера-
ног радикализма племство прешло на страну конзер-
вативаца. 

ОСНИВАЊЕ ОДГОВОРНЕ ВЛАДЕ Државна конферен-
ција, која је одлучивала уместо Фердинанда V, још ни 
у овој кризној ситуацији није хтела прихватити пред-
лог мађарске скупштине. Палатин Иштван је поку-
шаво посредовати, али ни једна страна није попустила. 
Да би догађаје учинио неповратним, палатин је, заоби-
шавши државну конференцију, измолио од цара да има 
одрешене руке за сређивање мађарских прилика, а по-
том је именовао Лајоша Баћањија (Batthyány Lajos) 
за премијера мађарске Владе (17. март).
 У одговорној мађарској Влади, формираној почет-
ком априла, добили су место сви правци мађарског 
политичког живота, од конзервативаца (Пал Естер-
хази  [Esterházy Pál]), преко либералних централиста 
(Јожеф Етвеш [Eötvös József]). Међутим, већину су 
чинили либерални племићи, Кошутове присталице 
(Лајош Баћањи, Ференц Деак, Габор Клаузал [Klauzál 
Gábor], Берталан Семере [Szemere Bertalan]). Кошут је 
– као министар финансија – имао кључну улогу, али 
је и Сечењи добио место у Баћањијевој Влади као ми-
нистар саобраћаја и јавних радова. 

АПРИЛСКИ ЗАКОНИ Државни савет је током марта у 
два наврата покушао да поништи самосталност Мађар-
ске по питању одбране и финансија, јер су то сматрали 
као основу за опстанак Царевине. Међутим, тада нису 
располагали довољном снагом. Владар је одобрио ре-
форме које је израдила сталешка скупштина. Те ре-
форме су поставиле темеље грађанског преображаја 
у Мађарској (11. април).
 Априлски закони су укинули феудалне и сталеш-
ке привилегије, ослободили су кметство. Кметови су 
постали власници својих урбарних земљишта (се-
лишта), а држава је поседницима гарантовала одшт-
ету. Међутим, државна скупштина је исплату ове 
одштете одложила за следећу годину. Поделом зајед-
ничких пашњака су и желири, који су имали кућу, по-
стали власници малих парцела. Укинули су десетину 
и властелински суд. 
 Као резултат Априлских закона Мађарска је поста-
ла уставна краљевина. Владу је именовао владар, 
али је она била одговорна законодавној Скупштини. 
У државној скупштини сталешки систем је – на осно-
ву цензуса (имовина, образовање) – заменио народни 
заступнички систем. (Изборе су одржали почетком 
ле та.) Декларисали су уједињење Мађарске и Ер-
деља (унија). 

Однос према Аустрији нису јасно дефинисали 
– он је најближи био персоналној унији. Мађарску је 
са другом половином Царевине спајао само заједнич-
ки владар. Нису средили питање војске, а и иностра-
на представништва су остала у рукама Царевине. Није 
била јасно одређена ни финансијска позадина одбра-
не и спољних послова. Решење постојећих несугла-
сица по питању спољних послова, одбране и фи-
нансија обе стране су очекивале од наредних година 
и будућег односа снага.

22. Револуција по закону и покушај консолидације
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Мађарски водећи слој се није желео отцепити 
од Царевине, али у уставним оквирима више се нису 
могли остварити интереси Царевине. Извршна власт 
је била у рукама мађарске Владе, и тако су дошли у 
сукоб, пошто је Беч, у духу праксе сталешког дуализ-
ма, спољне послове, одбарну и финансије сматрао ис-
кључивим правом владара.

РЕШАВАЊЕ КМЕТОВСКОГ ПИТАЊА Мађарска вла-
да, да би спречила сељачки устанак, одмах је озако-
нила ослобађање кметова (укидање урбарних обаве-
за). Овим потезом је желела спречити да Двор против 
ње користи велике масе мађарских кметова и кмето-
ве националних мањина. Међутим, решење овог пи-
тања није било лако. Сви слојеви кметства су очеки-
вали испуњење свих својих жеља. Желири су хтели 
земљиште, а кметови су уз селиште хтели добити 
ви нограде који су били по мајурима и у власништву 
поседника. 
 Све захтеве Влада није могла испунити, јер би из-
губила подршку племства. Тако су на многим мести-
ма владини комесари били приморани користити 
силу. Влада је, захваљујући томе што се заиста под 
повољним околностима одвијало ослобађање кме-
това, успешно избегла већи друштвени сукоб. Кмет-
ство није изгубило део својих земљишта и није мора-
ло платити откуп урбарних обавеза. Значајну улогу је, 
међутим, играло административно искуство мађар-
ских племића, као и напади Срба, па Хрвата, што је 
од средине лета мађарске сељаке подигло на одбрану 
домовине. 

ЗАОШТРАВАЊЕ СУПРОТНОСТИ Током лета Државна 
конференција и  њима блиске аустријске владе (види 
76. стр) су у више наврата покушале укинути прав-
ни статус мађарског министарства финансија и 
министарства одбране. Мађарска влада је преговори-
ма покушавала решити проблем, али се строго држа-
ла два министарства. Беч, пошто није имао довољно 
снаге, није користио силу, али је намеравао да окрене 
националне мањине против Мађара. 

Супротности су се најжешће заоштриле по пи-
тању војске. Мађарској Влади је требала поуздана 
војска против побуњених кметова и против национал-
них мањина, касније против крвавог српског устанка, 
што је помагала и Србија. Међутим, аустријска Вла-
да на вишекратну молбу Баћањија ипак није вратила 
мађарске пукове. Због тога је премијер одредио фор-
мирање десет батаљона домобрана, то јест, форми-
рање мађарске регуларне војске (маја 1848. године). 
Овим потезом је премијер ојачао суверенитет мађарс-
ке државности. 
 Министар финансија Кошут, да би обезбедио фи-
нансијску подлогу одбране, донео је важну одлуку. 
Склопио је уговор са Пештанском мађарском трго-
винском банком за штампање самосталних мађар-
ских новчаница (јун, 1848. године). Скупштина на-
родних представника, сазвана средином лета (5. јула, 
1848. године), је – плашећи се напада са стране – на 
предлог Кошута изгласала потребан новац за финан-
сирање 200000 регрута (11. јула, 1848. године). Су-
коб између Двора и мађарске Владе био је све отво-
ренији.

„(...) Уважени сталежи, чврсто сам убеђен, да је будућност наше династије веза-
на за сједињење разних нација Царевине у једно срце и једну душу. Ово сједињење 
се, поред поштовања националних мањина, може постићи само уз родбинску по-
везаност осећаја уставности. (...) 

На основу заједничког ношења јавних терета, што је до сада жупанијска адми-
нистрација сама сносила, одлучили смо да ћемо од сада заједно сносити заједнич-
ке терете народа и да ћемо се о осталим новим могућим потребама побринути на 
сличан начин.

Кошутов кортешки1 скуп 1847. године
Од каквог је значаја био из-
бор Кошута за посланика 

Пештанске жупаније у Парла-
менту за државу, од каквог за Ко-
шута? На основу слике опиши 
карак теристике политичке борбе 
тога времена. [ У ]

1 кортеш = политички агитатор

ПОЧЕТАК ПРЕОБРАЖАЈА

1

Архива
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Одлучили смо да ћемо укидање урабрних прилика извршити заједно са 
обештећењем. На овај начин, изједначивши интересе племства и сељаштва на до-
бробит наше државе, јачамо и трон Вашег Величанства.

Не можемо више одлагати преглед прихода и издатака Мађарске, и одговорно 
руковање тим приходима морамо спровести (...)

Али смо уверни да изражај нашег уставног живота, и закони које ћемо донети 
за духовну и материјалну корист, могу имати значај ако се извршење тих закона 
повери националној Влади, која ће бити независна од страног упливисања, и која 
ће одлуке доносити према систему уставне већине. Зато овај колегијални систем 
наше Владе морамо преиначити на одговорни министрарски систем. Ово сматра-
мо као основу наших реформи, и као њену гаранцију“ (Предлог Кошута владару, 
3. марта, 1848. године)

Сакупи Кошутове захтеве. Упореди захтеве са Декларацијом опозиције. О как-
вом систему говори у овој молби? Како Кошут види однос Аустрије и Мађарске? 

Чиме образлаже свој став? [ З ]

„Нама је сад припао задатак да мудро управљамо овим покретима, и треба да 
се трудимо да узде остану у нашим рукама, јер дотле можемо ићи уставним путем. 
Али ако нам једном истргну узде из руку, за последице само Бог зна.“ (Кошут, 14. 
марта)

Какав политички пут предлаже Кошут? Кога жели убедити? Шта им обећава? 
[ З ]

ПЕШТАНСКА РЕВОЛУЦИЈА „После две тешке године глад је у зиму и пролеће 
1847. године у основи променила непромишљене 

навике (Аутор мисли на обилну исхрану услед јефтиних намирница). Како бисмо 
могли безгранично уживати у краљевским јелима, када су људи, навикнути на 
обилну исхрану, сматрали за гладовање и ако су мање јели. Свакако, трудили смо 
се да помогнемо људима колико смо могли. У најоскуднијим временима поделили 
смо око 500 порција чорбе. На нашем поседу поред жена, које су имале казане и 
шпорете, молили смо и свештенике и учитеље да помогну и да учествују у пружању 
помоћи народу, и сви су усрдно помагали. У граду су помагали и калуђери, и 
свештеници, и лекари, и војници, и трговци, и сељаци и надничари, иако у џепу 
нису имали ни пребијену пару. У дворишту наше куће око казана у подне се увек 
окупило око сто педесет сељана најразличитијих узраста. У свима се будила нада, 
и ниједну гласну реч нису проговорили, мада је било међу њима и Цигана доста.“ 
(Терезија Пулски: Из мемоара једне Мађарице)

Савремена карикатура о бекству Ме-
те р ниха

Зашто и одакле бежи кан-
целар? Сакупи на који на-

чин му се руга карикатуриста. [ З ]

Каква је била исхрана пре 
револуције? Какав је поли-

тички значај ове чињенице? Са-
ку пи сличне примере из исто-
рије. На који начин су желели 
решити овај проблем? [ З ]

Кафана Пилвакс (Pilvax), одакле су кренули млади на дан револуције
Какву друштвену средину приказује слика? Какву улогу је имао развој града у XVIII-XIX веку у успеху Пештанске ре-
волуције? [ З ]

3
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„Са одушевљењем и са надом у судбину смо 
кренули назад у кафану, која је била пуна младог  
света. Јокаи је прочитао прокламацију (12 тача-
ка), а ја сам рецитовао моју Националну песму 
(Nemzeti dal). И једно и друго су бурно поздра-
вљали. (...)

У кафани смо одлучили да ћемо редом обићи 
студенте и да ћемо се свом снагом латити посла. 
Прво смо отишли код студената медицине. Лила 
је киша када смо крочили на улицу и трајала је до 
ноћи, али је одушевљење као грчка ватра: вода га 
не може угасити. 

На дворишту Медицинског факултета Јокаи 
је поново прочитао прокламацију и ја сам реци-
товао Националну песму. Одавде смо отишли код 
инжењера, па у семинаријум код правника, а маса 
је бивала све већа сваког минута. (...) Правници су 
трчали напоље на улицу да нам се прикључе. (...) 
Штампарија Ландерера је била најближа па смо 
отишли тамо. Јоакаија, Вашварија, Видача и мене 
су изабрали за делегате, да заузмемо штампарију. 
Ми смо то учинили у име народа, па су 12 тача-
ка и Националну песму одмах почели штампати. 
(...) Око подне су биле готове брошуре, па су на 
хиљаде дељене народу, који их је са радошћу гра-
био. Заказали смо демонстрације у три поподне 
на тргу испред музеја, па се маса разишла. 

Упркос томе што је лила киша, 10000 људи 
се окупило на тргу испред музеја, где смо зајед-
ничком одлуком кренули до градске куће да би и 
грађани прихватили 12 тачака и да нам се и они 
прикључе. Сала за заседање је отворена и први 
пут се напунила народом. После краћег договора 
градоначелник је у име грађана потписао 12 та-
чака, те је кроз прозор показао окупљеном наро-
ду. Велико је било одушевљење. (...)

– У Будим, у Будим! Код Намесништва! Осло-
бодимо Станчића из затвора! У Будим!

Ово су били најчешћи узвици народа. На крају 
је изабран одбор који ће отићи у Будим и позвати 
Намесништво да се укине цензура, да се ослободи 
Станчић из затвора и да изда заповест војсци, да 
се не меша у наше послове. (...)

Одбор у пратњи 20000 људи је отишао код На-
месништва и предао захтеве. Милостиво Намес-
ништво је пребледело и благоизволело се трести, 
а после петоминутног договора све је прихватило. 
(...) Заточеног писца је маса са усхићењем прене-
ла у Пешту.“ (Из дневника Шандора Петефија, 
15. март 1848. године)

Сачини пано на основу мапе Пеште из 1848. 
године. Означи сликама главна места и учес-

нике дешавања. [ П ]

Пешта и Будим 15. марта 1848. године 
Упореди градску структуру Пеште и Буди-
ма. Групиши установе које видиш на ма пи. 

Ус танови које чињенице су условљавале гео-
графску распрострањеност револуције. Како је 
могуће да се ма са разишла у подне, а поподне 
се поново оку пила? [ З ]

12 тачака на савременом штампаном примерку
Упореди захтеве са Декларацијом опозиције. 
Установи када је настао штампани примерак. 

Шта упућује на то? [ У ]

7

9
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У име становника града Пеште долепотписани имају 
част обавестити мађарску нацију да је реформу, која је 
у другим земљама узимала крв грађана, у Будимпешти 
законито јединство извојевало у року од 24 часа. Град-
ски савет је са бираним грађанима обавештен о томе како 
грађанство и становништво града о озбиљним развојима 
датог времена желе заседати заједно са Градским саветом; 
Градски савет врата сала за заседања, која су вековима 
била затворена, 15. марта 1848. године у 3 часа поподне 
отвара, и пошто је разумео њихове законите жеље, једним 
срцем и једним хтењем прихватио је и усвојио, шта више, 
и оних 12 тачака које је од 1790. године доношењем за-
кона толико пожуривао, на овој седници скупштине као 
молбу, упућену скупштини, потписао.

Поменуте тачке, које изражавају хтења нације, су сле-
деће:

1. Слобода штампе, укидање цензуре.
 2. Одговорна влада у Пешти-Будиму.
 3. Годишње заседање Скупштине у Пешти.
 4. Једнакост пред законом у грађанском и верском 

смислу.
 5. Национална стража.
 6. Заједничко ношење јавних терета.
 7. Укидање урбарних обавеза.
 8. Оснивање народног представништва и представ-

ништва на основу једнакости.
 9. Национална банка.
 10. Да војска положи заклетву на Устав, да мађарску 

војску не шаљу у иностранство и да стране војни-
ке повуку из Мађарске.

 11. Нека се ослободе политички затвореници.
 12. Унија са Ердељом.



Доба реформи и револуције (1820–1849) / 149

ОСНИВАЊЕ 
ОДГОВОРНЕ ВЛАДЕ 

„Ваше Царско и Карљевско Величанство! У овом 
моменту стање у Мађарској је толико забрињавајуће да 
се морамо припремити на најтужније испаде. (...) Из 

овог изузетно опасног стања, свако у оснивању одговорне Владе тражи излаз. 

Желео бих укратко изложити она три начина помоћу којих можемо довести до 
циља Мађарску. Прво, да се сва војска повуче из државе и да се она препусти про-
падању и да се пасивно посматра како ће палити и уништавати, како ће племство 
кренути у борбу против сељаштва.

Други начин би био, да преговарамо о предлогу закона са грофом Баћањијем, 
који је једина личност, за сада, са којим се може преговарати, па да спасемо што 
се још спасти може (...)

Трећи начин би био, да се смени палатин и да се именује краљевски комесар са 
најширим овлашћењима, да буде господар над животом и смрти и да се у пратњи 
војске пошаље у Пожун. Он би растерао скупштину, па би отишао у Пешту и своју 
владу гвозденом песницом би дотле одржао док то види за сходно. 

Први начин, рећи ћу искрено, није у сагласности са мојим осећањима, односно 
веома је неморално и није достојно једне владе, (...) и имало би утицај и на остале 
провинције. 

Други начин је добар, и још може помоћи. Мада се на први поглед чини да је 
то отцепљење, али је то једини начин да се очува ова провинција, у случају ако 
именовани министри имају још контролу над покретом (...)

Овде, међутим, као слуга државе морам упозорити Ваше Величанство на једну 
важну околност: шта би се десило ако преговори буду неуспешни, и гроф Баћањи 
одлучи све ризиковати и да поднесе оставку итд. (...) У овом случају треба да се 
припремимо да војним путем спречимо демонстрације дуж Дунава, на путу Беч-
Пожун од стране пожунске омладине и, можда, једног дела племства.

И тако би преостао само трећи начин, под условом да се он хоће спровести и 
да се може спровести! Али би требало сада, одмах поступити.“ (Предлог палатина 
Иштвана владару, 24. марта, 1848. године)

Прва одговорна влада. Лајош Баћа-
њи [Batthyany Lajos] – премијер; Бер-
талан Семере [Szemere Bertalan] – 
унутрашњи послови; Пал Естерхази 
[Esterházy Pál] – министар задужен 
за контакт са краљем; Габор Клау-
зал [Klauzál Gábor] – пољопривреда 
и индустрија; Лајош Кошут – фи-
нансије; Лазар Месарош [Mészáros 
Lázár] – одбрана; Иштван Сечењи 
[Széchenyi István] – јавни радови; 
Јожеф Етвеш [Eötvös József] – ми-
нистар вера и просвете; Ференц 
Деак [Deák Ferenc]– правосуђе

 Које политичке групације 
су учествовале у раду Вла-

де и у каквом сразмеру? На как-
ве намере указује састав Владе? 
[ З ]

Начини скицу о три пред-
лога палатина. Које су 

пред ности, а које су штетне по-
следице ових предлога? О чему 
је хтео убедити палатин Владу? 
Зашто су прихватили његов 
предлог? [ П ]
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„III закон о оснивању Независне одговорне Владе
3. §. Његово Величанство, а у Његовом одсуству палатин, царски намесник – 

према законима – своју извршну власт преко независне мађарске владе практикује. 
Било која уредба, заповест, одлука, именовање постаје правоснажна само ако је 
један од министара у Будим – Пешти својим потписом овери. 

4. §. Министри су одговорни за сваки свој званичан поступак.
5. §. У свим оним предметима, који су до сада били у принадлежности царске 

и краљевске дворске Канцеларије, Намесништва, краљевске ризнице, убрајајући 
и рударство и у свим грађанским, црквеним, војним и уопште у свим предметима 
Његово Величанство своју власт ће извршити искључиво преко мађарских ми-
нистарстава. 

8. §. Употребу мађарске војске изван граница државе и именовање војничких 
звања такође ће Његово Величанство извршавати уз потпис министра, одговорног 
за контакт са владаром, као што је прописано у 13. §. (...)

14. §. Осим одељења министарства, одређеног у 13. §, биће још следећих 
одељења: а) унутрашњи послови, б) државне финансије, в) јавни рад и саобраћај-
на средства и бродарство, г) пољопривреда и индустрија, д) вере и просвета, ђ)
правосуђе и амнестија, е) одбрана. (...)“

„IV закон. О годишњем сазивању Скупштине
Убудуће државна Скупштина ће се сазивати сваке године у Пешти. Његово 

Величанство ће на Скупштину сазвати државне стележе, ако је икако могуће, и 
зимским месецима. 

5. §. Његово Величанство има право скупштину продужити и затворити, и рас-
пустити и пре истека три године, и нову сазвати, али о овом последњем случају о 
сазивању нове скупштине овако одлучује: да се од распуштања претходне у року 
од три месеца мора сазвати. 

6. §. Скупштина се не може затворити нити распустити док није одобрила об-
рачун за прошлу годину и предлог министарства за следећи годишњи буџет.“

„V закон. О бирању делегата државне скупштине према систему народног 
представништва.

1. §. Не могу се одузети политичка права од оних, који су и до сада уживали и 
који су имали право гласа у жупанијским скупштинама или провинцијама.  

Осим тога
2. §. Они коју су рођени у држави или у прикљученим деловима, и они станов-

ници који су напунили 20 година и нису под очинским, старатељским или посе-
дничким надзором и нису починили издају, кријумчарење, крађу, убиство, паље-
вину, имају право гласа, осим жена, без обзира на верску припадност. 

а) У слободним краљевским градовима, или у насељима са сређеним саветом, 
они становници који, или са женом или са децом, поседују кућу или земљиште у 
вредности од 300 сребрних форинти, или у другим насељима ¼ селишта по урба-
ру, или било које земљиште исте величине. 

б) Они који су настањени као занатлије, трговци, индустријалци, који распо-
лажу својом радњом, трговачким складиштем или творницом и, ако су занатлије, 
имају барем једног шегрта.     

в) Они, који не спадају у ове категорије, али из својих поседа или капитала 
имају годишњи осигурани приход од 100 сребрних форинти. 

г) Без обзира на њихов доходак научници, хирурзи, адвокати, инжињери, ака-
демски уметници, професори, чланови мађарског научног друштва, апотекари, 
свештеници, помоћни свештеници, сеоски бележници, школски учитељи, у оном 
изборном округу где су стално настањени. 

д) Они грађани градова, на које се не односе ове категорије. 
3. §. Може се бирати сваки онај, који је и сам бирач и напунио је 24 године 

свога живота и познаје мађарски језик, према одлуци да је једини законодавни 
језик мађарски.“

АПРИЛСКИ ЗАКОНИ 

Сакупи елементе делокру-
га мађарских министарста-

ва. Шта подразумева текст под 
пој мом одговорно министарст-
во? Ка ко називамо овакво др-
жавно уређење? Анализирај од-
нос  Аус трије и Мађарске. [ У ]

Састави табелу, на основу 
закона, о државном уре ђе-

њу Мађарске. Анализирај и ка-
рак териши однос између раз-
них гра на власти. Установи 
ка рак те ри стике изборног систе-
ма. Упо ре ди мађарски систем 
са већ упо з натим западноев-
ропским. [ П ]
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„VII закон. О уједињењу Мађарске и Ердеља
Одлучује се да се Ердељ, који припада мађарској круни, сједини и у админи-

стративном смислу са Мађарском у циљу сједињења нације према једнаким пра-
вима, због интереса две братске отаџбине и што ближег представништва у држав-
ној Скупштини, јер ово захтевају догађаји. (...)“

„XVIII закон о штампи
Пређашња контрола се укида заувек и, успоставивши слободу штампе за га-

ранцију овога, одлучује се следеће:
§. Своје мисли преко штампе свако слободно може објавити и ширити.
30. §. У случају дневног листа ставља се у реверс 10000 форинти, ако се објав-

љује ређе 5000 форинти или имање двоструко осигураним обвезницама.

„XXII закон. О националној стражи
У интересу имовинске сигурности, јавног и унутрашњег мира и за одбрану 

грађана оснива се национална стража.
1. §. Сви они становници, који у градовима или у градовима са сређеним саве-

том располажу кућом у вредности од 200 форинти, или земљом, или по селима са 
пола селишта, или су искључиви власници поседа исте вредности. Ако не посе-
дују имовину, али имају годишњи приход од 100 форинти, треба да служе у наци-
оналној стражи оружјем, ако су узраста од 20 до 50 година.“ (Априлски закони, 11 
априла, 1848. године) 

Какви проблеми су искрсли 
у вези са унијом Ердеља? 

На који начин су их желели реши-
ти? Каква ограничења приме ћу-
јеш у закону о штампи? С којим 
ци љем су основали националну 
стражу? Какав је друштвени са-
став националне страже? [ У ]

„VIII закон. О заједничком ношењу јавних терета
Сви становници Мађарске и прикључених територија једнако и сразмерно, без 

разлике су дужни сносити јавне терете. 
IX закон. О укидању кулука, десетине и свих новчаних дажбина, садржане у 

урбару и у додатним уговорима. 

Од долажења на снагу овог закона укида се кулук, десетина и све новчане даж-
бине, садржане и у урбару и у додатним уговорима. 

§. Обештећење поседника Законодавна скупштина ставља под штит национал-
ног поштења. 

2. §. Његово Величанство, што се тиче обештећења поседника, које треба да 
буде потпуна надокнада досадашњих урбарних прихода из јавних прихода, упу-
тиће предлог следеће године државној скупштини преко својих мађарских ми-
нистарстава. 

3. §. Против оног поседника, који је пре доношења закона имао урбарни уго-
вор, не може се покренути поступак за утеривање дугова, осим у случају трговач-
ких меница, све док се законом другачије не одлучи и само због неплаћања камате 
може се покренути судски поступак против њега.“ (Из Априлских закона, 11.април 
1848. године)

РЕШАВАЊЕ КМЕТОВСКОГ 
ПИТАЊА 

Процени три предлога за 
ослобађање кметова, узев-

ши у обзир тадашње мађа рске 
при лике. [ У ]

Сакупи које племићке при-
вилегије укида закон. На 

који начин се остварило ослоба-
ђање кметова? Објасни зашто је 
ослобађање извршено одмах, а 
обештећење одложено? Какве 
по валастице даје 3. § и зашто је 
то било потребно племству? [ У ]

Слика-споменица о ослобађању кме-
това

Шта изражава слика? У ко-
јој мери изражава поли-

тичко размишљање доба ре-
форми? [ У ]

15

17

20

16

18

19

21

22Идеја о ослобађању кметова у доба реформи



152 / Доба реформи и револуције (1820–1849)

ИЗОШТРАВАЊЕ СУКОБА

„Господо! Када ступам на ову говорницу да бих Вам упутио позив: „Спасите 
отаџбину!“, овај величанствени тренутак стеже ми груди. 

Тако се осећам као да ми Бог дао у руке музички инструмент „тарогато“ 
(tárogató) да пробуди мртве, а ако су грешни или слаби, нека потону у вечну смрт, 
ако имају животну снагу у себи нека се пробуде за вечни живот. Господо! Тако се 
налази сада нација у вашим рукама и Бог је данашњом одлуком дао у ваше руке 
живот нације, али је дао у ваше руке и смрт нације. Ви ћете одлучити. Али баш 
зато што је овај тренутак тако величанствен, ја сам одлучио у себи господо, да 
нећу користити оружје китњастог говора.

На шта позива Кошут по-
сланике? Колико је значај-

но изласавање питања? Који су 
догађаји допринели изгласавању 
предлога закона? Шта подразу-
мева Кошут под изразом „највеће 
жртве“? Наброј све реторичке 
манире које је Кошут користио у 
свом говору. [ У ]

Ослобађање кметова 
1848. године

Прикажи осло-
ба ђање кметова 

из аспекта власнич-
ких односа и из аспек-
та урбарних обавеза. 
Какве супротности су 
искрсле поводом ос-
ло ба ђања кметова? 
Упо реди мађарско ре-
шење са ме ђу на род-
ним при ме ри ма. [ З ]

„У нашој жупанији, а исто и у суседним жупанијама кметови су свуда заузели 
заједничке пашњаке. Кметови из Керечења су заузели пашњак господе Видош и 
овде напасају стадо, у пролеће не дозвољавају орање, међутим на наш посед не 
терају стоку. У Пустамођороду скоро целу шуму, што је припадала поседнику, за-
узели су кметови и тамо напасају стадо. У Керестуру тамошњег опата су отерали 
његови кметови, посед су му заузели, међутим, господин Ласло Чањи (потоњи 
државни администратор Подунавља) вратио га је и иницијаторе је строго казнио. 
Признајем, сад се много више бојим него на почетку, јер сваки човек носи пиштољ 
и живот човека није довољно осигуран, али за овај неред највише су криви немар-
ни жупанијски службеници, који не извршују заповести жупаније и министарства 
и занемарују свој службенички позив. Господе! Зашто овакви неспособни људи 
примају службу, свакако само због части.“ (Писмо Алајоша Шомођа [Somogy 
Alajos] своме господару Феликсу Герлицију [Gerliczy Félix], 5. маја 1848. године)

Промена броја селишта у првој половини XIX века
Какав процес приказује табела? Какве 
привредне и друштвене последице има 

приказани процес? [ У ]

 Какви проблеми су се поја-
вили после ослобађања кмето-
ва? Који су били узроци? Према 
аутору шта је извор проблема? 
Како се односи аутор према ос-
лобађању кметова? [ З ]

Мађарска карикатура о Баћањијевој 
Влади

Установи какво стање при-
ка зује карикатура. Који по-

ли тички правац има такво миш-
љење у Мађарској? Планирај 
ка рикатуру о Влади из угла беч-
ког Двора са циљем пропаги-
рања Владе. [ П ]
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Установи везу између реформе и револуције. У коликој мери зависе једна од друге и колико су успешне краткороч-
но и дугорочно? [ У ]

Мађарска у лето 1848. године
Установи на основу мапе са 
којим проблемима се мора-

ла суочити Баћањијева влада 
током лета. Какве одговоре је 
дало ма ђарско вођство? [ З ]

Форинта – нови мађарски новац
Које питање је решено 
штам пањем новчаница? 

Зашт о су штампали новчанице 
мањих вред ности? [ З ]

Српски патријарх Рајачић позива на 
устанак и напад српских устаника 
против Беле Цркве

Које чињенице можеш про-
читати са слике? Шта је ка-

рактерисало српски устанак? 
Упо реди ове две слике према 
циљевима и средствима. [ З ]

(...) Ја, господо! Сада вас позивам на величанствену одлуку (општа напетост и 
вика свуда „Да чујемо!“), позивам вас на ову одлуку: ви искажите, (...) да је нација 
спремна за одбрану своје круне, слободе и да донесе и највећу жртву и неће при-
хватити никакву нагодбу која би угрозила самосталност и слободу нације (узвици: 
„Тако је!“). Да је спремна све захтеве увек испунити, да створи мир ако може, да 
спречи рат ако треба и да овласти владу да спреми 200 хиљада комада оружја (...)

Сада Вас искрено и свечано молим, како бисмо избегли сваки приговор, када 
кажем да скупштина изгласа потребан новац за 200 хиљада војника... (и тада је 
Пал Њари [Nyáry Pál] скочио – подигавши десницу на заклетву – и викнуо је: 
Даћемо! и скупштина је стојећи за њим викала: Даћемо! Даћемо!)

Господо! Хтео сам рећи да не схвати ову молбу министартство као да сам тра-
жио да се гласа о поверењу. Не! Ја сам хтео да се гласа за спас отаџбине... Ја сам то 
хтео постићи, али сте ви устали, а ја ћу се поклонити пред величином нације! Само 
кажем: ако будем видео толико енергије у спровођењу, колико сам родољубља ви-
део у одлуци, Мађарску ни врата пакла неће срушити! (непрестано одушевљење и 
овације)“ (Кошутов говор у државној скупштини, 11. јула 1848. године)
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Током две деценије доба реформи дошло је до великих промена. Напредовао је привредни развој и начин 
живота племства по узору грађанства. На државним саборима су постигли бројне резултате: од питања језика 
до оснивања фабрика. И што је још важније, дискутовали су о питањима која су се тицала државе и придобили 
већину друштва за реформе. Међутим, на последњој сталешкој државној скупштини реформе нису прошле наро-
чито, догађаји су се усхуктали само под утицајем револуције. Гл
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ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА Припадници
националних мањина са великим одушевљењем су 
примили резултате 1848. године, нарочито ослобађање 
кметова. Њихове вође су сазивале саборе, где су фор-
мулисали своје националне замисли (Словаци у Лип-
тосентмиклошу, Срби у Сремским Карловцима, а Ру-
муни у Балажфалви). У прокламацијама, прихваћеним 
на саборима, захтевали су да свака национална мањина 
добије и посебна права (највиши степен захтева била 
је аутономна територија за мањине).

Мађарска влада је обезбедила народностима сва 
она лична права која су уживали Мађари, али су одби-
ли колективна права, полазећи од идеје једне поли-
тичке нације. У време националног буђења међусобни 
сукоби спречили су стварање компромиса. Вође наци-
оналних мањина, сукобивши се са мађарским тежња-
ма, добиле су подршку од бечке Владе која их је оба-
сипала обећањима.
 Тамо где је мађарска Влада била у могућности да 
спроведе ослобађање кметова (Словаци, Русини и Ру-
муни у Мађарској), вође националних мањина нису 
могле придобити масе сељака народности. Снага група 
интелигенције била је довољна само за организовање 
покрета мањих размера. Међутим, тамо где мађарска 
Влада није имала довољно снаге (Хрватска, Ердељ), 
вође националних мањина су захтеве кметова комби-
новале са тежњама националног осамостаљења.
 Најбољи пример за ово су Румуни. Док се они Ру-
муни који су живели на мађарској административној те-
риторији нису сукобили са револуционарном владом, 
дотле је у Ердељу букнуо румунски народни устанак. 
Румунски водећи слој, који је био против уније, спојио 
је румунске националне захтеве са ослобађањем кмето-
ва, и на овај начин је успео придобити румунске сеља-
ке. Румунски национални сабори у Балажфалви су на 
почетку захтевали само ослобађање кметова.
 Већ у лето 1848. године мађарска Влада се мора-
ла суочити са оружаном побуном мањина, што је на 
подручјима са мешовитим становништвом доводило 
до крвавих сукоба. Грађански рат против националних 
мањина се касније спојио са одбрамбеним ратом. 

СРПСКИ УСТАНАК И ХРВАТСКИ НАПАД Оружани су-
коби су почели са српским устанком. Српску црквену 
аутономију уставна мађарска Влада није хтела укину-
ти, али Војна крајина би потпала под мађарску упра-
ву. Срби су захтевали аутономију, што је Кошут од-
био. После тога је скупштина у Сремским Карловцима  
(Мајска скупштина 1-3/13-15. маја 1848. године) прог-
ласила самосталну Српску Војводину. На овој терито-
рији је живео значајан број Мађара, Немаца и Румуна. 
Срби су добили помоћ од царске Владе, а из Србије 
су се на хиљаде добровољаца прикључиле покрету. Беч 
је обећао српску аутономну Војводину. После тога су 
се Срби побунили против мађарске Владе и напали 
села са мешовитим становништвом у јужној Мађарској 
(јуна 1848. године).

 У Хрватској, где је постојала посебна сталешка про-
винција, мађарска Влада је била спремна да призна хр-
ватску аутономију. Међутим, хрватски бан Јелачић,
кога је на чело Хрватске поставио бечки двор, обећао је 
много више: самосталну хрватску провинцију у ок-
виру царевине која ће бити равноправна са Мађар-
ском. Тиме је придобио већину Хрвата. Јелачић је бу-
дућност Хрвата видео у оквиру Царевине. Захтевао је 
да се Мађарска одрекне самосталне одбране и финан-
сија, јер је то угрожавало оквире.
 После сламања револуција у Италији и Чешкој Беч 
је одлучио да користи Хрвате против Мађарске, пош-
то својим снагама још увек није располагао. На пред-
лог аустријске Владе владар је заповедио – без пот-
писа мађарског министра – укидање самосталног 
министарства одбране и министарства финансија у 
Мађарској (31. августа 1848. године). Мађарска влада 
ово није прихватила, па је Јелачићева војска прешла 
Драву, границу између Мађарске и Хрватске (11. сеп-
тембра 1848. године).
 Већина државне скупштине, пошто је аустријска 
Влада поново одбила преговоре, одлучила се за рат. 
Баћањи је дао оставку, мада је и надаље вршио своје 
дужности. Уз њега су, на предлог Кошута, постави-
ли нови одбор: Државни одбор одбране. Према томе 
мађарско вођство, да би сачувало тековине револу-
ције, прихватило је ослободилачки рат. У интересу 
победе и ради придобијања кметства племство је до-
нело поновну жртву: укинули су десетину на виногра-
де – са државном одштетом (15. септембра).
 Јелачићева армија је продирала уз јужне обале Блат-
ног језера (Balaton). Необуздане чете су пљачкале, 
што је изазвало народни устанак. Народни устаници 
су пресекли пут између хрватских снага и Хрватске. 
Мађарски пукови су се повлачили, већи број високих 
официра је напустило армију, јер су се придржавали 
своје официрске заклетве, и нису се хтели борити 
против Фердинанда V. 

Палатин Иштван је својим личним присуством 
хтео зауставити бана, али је доживео неуспех. Пошто 
палатин није хтео да се сукоби ни са својом породицом 
(Хабзбурговци), ни са нацијом, одрекао се свога 
положаја. Генерал-потпуковник Мога (Móga на челу 
мађарске армије) прихватио је битку са Јелачићом - на 
притисак Баћањија који је стигао са новим батаљонима 
– и победио је код Пакозда 29. септембра. Бан Јечачић 
је затражио три дана прекида ватре и то је искористио 
да се повуче према Бечу. Битке код Пакозда је значајна и 
по томе што је за то време изграђена мађарска армија.

НАПАД ЦАРСКЕ ВОЈСКЕ Мога је пратио Јелачића, 
међутим код аустријске границе је стао. Кошут, 
који је од октобра као председник Државног одбора 
одбране држао у рукама извршну власт, већ је касно 
издао заповест Моги за подржавање новије Бечке 
револуције (6. октобра). Трупе Виндишгреца (Win-
dischgratz) – након што је „направио реда“ у Чешкој 

23. Организовање одбране
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– стигле су на аустријску територију и тамо победиле 
мађарску армију (Швехат [Schwechat], 30. октобра). 
Шанса за сарадњу са бечком револуцијом остала је 
неискориштена. 
 Пад Бечке револуције и промена владара (2. 
децембра 1848. године натерали су Фердинанда V да 
да оставку и прогласили су за цара Фрању Јосифа) 
оставили су довољно времена Мађарима да сакупе 
своје снаге. Међутим, у децембру покренут је општи 
напад против Мађарске. Главне снаге под командом 
Виндишгреца (скоро 50 хиљада војника) продрле су  
дуж Дунава, према Пешти. Против њих је била тзв. 
горња дунавска армија. На чело главних мађарских 
снага Кошут је поставио младог Артура Гергеија 
(Görgey Artúr), који је некада служио у царској армији 
као официр. Поверење Кошута Гергеи је заслужио 
својом одлучношћу у бици код Швехата.

Гергеи се повлачио испред надмоћног непријатеља, 
а успут је Државни одбор одбране чинио огромне 
напоре за сакупљање нове војске (регрутовање, 
организовање производње оружја). Кошут је посматрао 
делатност Гергеија са све јачим неповерењем, пошто 
је главни заповедник избегавао сукобе са царским 
трупама, како би избегао коначни слом своје армије. 
Међутим, политичар Кошут је очекивао победе, да 
би оне ојачале истрајност државне скупштине против 
династије. Гергеи је без битке предао главни град (4. 
јануара), али тиме је сачувао своју армију и спречио 
рушење Пешт-Будима. Кошут је опет постигао, након 
што је Виндишгрец одбио да прими делегацију државне 
Скупштине, да се државна Скупштина и Влада пресели 
у Дебрецин, а војну индустрију су преселили у Велики 
Варадин. Тако се борба могла наставити. 

ЕРДЕЉ, КЉУЧ ЗА НАСТАВАК БОРБЕ Царска ар ми-
ја, стационирана у Ердељу, отворено је напала ма-
ђарску Владу (октобра 1848. године). Из јужног Ердеља 
(Себен) су напали на слабу мађарску армију. Наоружали 
су румунске сељаке. (Румунске вође су придобили 
обећањем за самосталну провинцију.) Румунски 
сељаци и граничари су напали мађарске дворце 

и села. Крајем јесени (17. новембра) царске трупе су 
стигле до Клужа. Само их је устанак Сикуљаца спречио 
да крену према Дебрецину, новом центру револуције. 
 Херојски отпор Сикуљаца се, у недостатку помоћи, 
свео на територију Харомсека. (Háromszék је родни крај 
легендарног Арона Габора, тополивца.) Кошут је на 
чело ердељских мађарских снага поставио Пољака 
генерала Јозефа Бема (29. новембра). Бем (Bem Józsеf) 
је био ветеран пољског устанка из 1831. године, а у 
октобру је управљао одбраном револуционарног Беча. 
Бем, користивши и свеже снаге из Мађарске, кренуо је у 
противнапад. До марта 1849. године успео је истерати 
аустријске и руске трупе из Ердеља. Румунски устанак 
је потиснуо на територију Сигетхеђшег-а (Szigethegy-
ség), али није користио одмазду против румунских 
устаника. Ердељ, који је потпао под мађарску контролу, 
значио је сигурну позадину дебрецинској влади. 

ПОХОД У ГОРЊОЈ УГАРСКОЈ Гергеи је после ева-
ку ације Пеште преко Ваца кренуо према горњој 
Угарској, да би спречио главне снаге Виндишгреца 
да нападну Дебрецин. Његов план је био успешан, јер 
га је Виндишгрец са великим снагама гонио. 
 Горњодунавска армија је претрпела унутрашњу 
кризу. Због безизлазне ситуације, а потом изнуђене 
абдикације Фердинанда V (2. децембра) многи 
некадашњи царски и краљевски официри су постали 
несигурни. Неки су напустили армију. Да би задржао 
своје официре, Гергеи је издао прокламацију у 
Вацу (5. јануара 1849. године). У њој је нагласио да 
је борба законита и оградио је своју армију од свих 
радикалних поступака који нису у духу Априлских 
закона. За време повлачења уз непрекидне чарке са 
непријатељем, војска је прерасла у јаку регуларну 
армију. Ова армија се после тешких борби пробила 
кроз кланац Брањиско (Branyiszkói hágó) који су 
браниле царске трупе (5. фебруара 1849. године) 
и стигла је у долину Хернада (Hernád folyó). После 
ове победе Гергеи, окренивши се према југу, испред 
Дебрецина се спојио са мађарским снагама које су 
се сакупљале код Тисе.

ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА 

„И ако се само ми не бисмо дигли сада, када су се све 
нације дигле, сви поштени људи пљунули би на нас, а 
Господ Бог, који нам је послао дан слободе, презрео би 

нас. Тада би нас поново напала господа палицама, бичевима, мамузама, и тукли би 
нас и ударали и боли би нас док се не бисмо онесвестили. Како треба, дакле, да се 
дигнемо? Као прво, треба да подигнемо наш праведан и законити глас за нашу 
националну слободу, односно за слободу сваког Словака. (...) Истина, од када се 
сломила господска власт, чујете многа обећања, Словаци, о слободи, о побољшању 
и свакако да би се поправило ваше стање, али велико је питање да ли нећете то све 
изгубити после две или три године? Значи, о томе треба да се бринете да ова 
слобода коју је донело ово време, остане и вашим потомцима, неокрњена. Ову 
слободу можемо себи обезбедити, само ако поставимо целу словачку нацију за 
њеног чувара. Јер један човек не може ништа учинити, али једна цела нација много 
може учинити. Упознајте, дакле, себе, Словаци, да бисте што пре тако упознали 
себе као једну велику нацију, и као таква једна нација можете ступити пред целу 
државу и цели свет.“ (Прокламација Јозефа Милослава Хурбана, словачког 
евангелистичког свештеника Словацима, априла 1848. године)

Који су захтеви Хурбана? У 
каквој су вези национални и 

друштвени захтеви? Шта је уз-
рок томе? На шта указује Хурба-
нова професија? [ У ] 1

Архива
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Потерница против Хурбана, Хоџе и 
Штура (Hurban, Hodža, Štur), вођа 
сло вачког националног покрета

О каквом проблему сведо-
чи потерница? Објасни 

зашто су на овај начин покушали 
реши ти проблем. [ У ]

 Питање националних мањина 1848–1849. године
Које националне мањине су устале масовно? Какве околности су условиле раз-
личито понашање појединих мањина? Какви циљеви су водили поједине нацио-

налне мањине? [ З ]

Аустријска карикатура о унутрашњим 
приликама царства

Шта је основна порука ка-
ри ка туре? Из које пар тије је 

могао бити аустријски карика ту-
ри ста? Начини потписе за ка рика-
туру из разних гледишта. [ П ]

„1. Румунска нација, на основу идеје слободе, једнакости и братства, захтева 
националну самосталност у политичком смислу, да може у своје име наступати, да 
румунска нација има своје представнике у државној скупштини, сразмерно, према 
свом броју, да има своје службенике у управи и законодавству и у војсци, сразмер-
но. Да може користити свој језик у свим стварима које се њега тичу, како у законо-
давству, тако и у администрацији. Захтева годишњи општи национални сабор. 

3. Румунска нација, у име људских права, тражи укидање урбарног стања, било 
да је урбарни сељак без одштете, или у жупанијама или у општинама или у војној 
крајини. Тражи, такође, и укидање десетине, јер то спутава привреду. 

16. Румунска нација моли све нације са којима заједно живи, да не преговарају 
о питању уније са Мађарском, док румунска нација не постане уставна и органи-
зована нација, која има права у државној скупштини заседати и гласати. Ако би ер-
дељска државна скупштина ипак преговарала о унији – о нама, али без нас – тада 
ће румунска нација свечано протестовати.“ (Из одлуке првог румунског сабора у 
Балажфалви, 16. маја 1848. године)

Наведи захтеве сабора. Који су национални, а који друштвени захтеви? У каквом 
су односу са Априлским законима? [ З ]

„Због мађарског тероризма, и због уцене, хапшења, ружења, насиља, прогона 
и убијања, румунски народ у Ердељу био је приморан  да се окупи 16. септембра 
1848. године у Балажфалву, да тамо тражи решење за своје тужно стање. 

3. Ради обезбеђења јавног мира у румунским насељима и општинама, према 
дозволи Његовог Величанства, биће успостављена румунска национална стража. 
Румунска национална стража ће бити наоружана од стране врховног заповедни-
штва и толико ватреног оружја, мачева, бубњева итд. тражи, колико су дали Мађа-
рима и Сасима.

1. Унију Ердеља са Мађарском уопште не жели, против које је и пре протесто-
вала и о којој државна скупштина уопште није расправљала.

 Изјављује да само непосредно под власт Његовог Величанства цара и његовог 
министарства жели припадати и заповести Његовог Величанства преко главне ко-
манде примати.

6. Признаје Аустријски царски устав и тражи проширење овог Устава на Ер-
дељ.“ (Из одлуке другог румунског сабора у Балажфалви, септембра 1848. годи-
не)

„2. Финансије, одбрана и привредне ствари нека буду под управом царског 
министарства. Међутим, да би интереси наше провинције били заступљени, нека 
Ваше Величанство именује за ове државе и државној скупштини одговоран др-
жавни савет са потребним особљем и нека тај савет потписује сваку наредбу коју 

Наброј захтеве сабора. Ко-
ји су националног, а који 

дру штвеног карактера? Упореди 
од лу ке ова два сабора. Какав 
процес се одиграо? [ У ]

2

3

4

5

6



Доба реформи и револуције (1820–1849) / 157

издаје централна влада за ове краљевине.“ (Писмо хрватског сабора, 10. јуна 
1848. године)

„(...) Ступите у контакт са Хрватима и реците им, ако полазе из националне, а 
не реакцијске идеје, ако не буду тако луди, да они буду рука којом ће реакција ва-
дити за себе кестен из ватре – нека кажу шта желе. Хрватској све, чак и отцепљење 
– нека иду и нека останемо добри пријатељи – али са реакцијом се нећемо нагађа-
ти. (...) Зато нека се опамете – ако се желе отцепити, нека изволе, нека буду сло-
бодни и срећни – али због стране реакције нека не увале у крв и у несрећу ове две 
државе.“ (Писмо Кошута Ласлу Чањију државном администратору Подунавља, 
септембра 1848. године)

Први сабор у Балажфалви (мај 1848. године)
Установи на основу слике друштвени положај окупљене 
масе. Колико се одражава то на усвојеним одредбама? 

Зашто су Румуни баш у Балажфалви држали свој сабор? [ Р ]

Заседање хрватског сабора под председништвом Јелачића
Упореди ову слику са сликама које приказују рад 
мађарске државне скупштине. С којим циљем је 

направљена слика? [ У ]

Установи на основу извора 
хрватске националне циље-

ве. Како су желели то постићи? 
Како је то утицало на хрватско-
мађарски однос? [ У ]

На који проблем мађарске 
Владе указује извор? Шта 

показује да је проблем оз-
биљан? [ З ]

СРПСКИ УСТАНАК И 
ХРВАТСКИ НАПАД 

„I Финансијски послови. Дотле, док закон о зајму 
због државних издатака Његово Величанство не 
одобри, прихвата се уредба министра финансија, 

објављена у 90. броју Гласника, по којем се издају новчанице од пет форинти;
II У вези са одбраном државе. Дотле док закон о регрутовању Његово Вели-

чанство не одобри, представници нације, да не би оставили државу без одбране, 
одлучују следеће:

Поверава се министарству да се потребан контингент војника, што је у предло-
гу закона упућено Његовом Величанству, врбовањем покупи (...)

4. Војска, која се на тај начин прикупи, искључиво се може користити  на по-
пуњавање већ постојећих домобранских батаљона. У новим домобранским ба-
таљонима нека буде службени, заповедни језик мађарски, а исто тако и застава,  
униформа и чинови.

5. Оним официрима који служе у редовној армији, дозвољено је да пређу у 
домобранске батаљоне. Ако пређу они војници и подофицири који су већ своје 
службено време испунили, нека добију за 1/3 већу плату. (...)

9. Они који се истакну у одбрани отаџбине, и ако су без поседа, нека буду по-
себно третирани при подели државне имовине.“ (Одлуке државне скупштине, 12. 
септембра 1848. године)

„(...) наређујемо укидање, уз законом прописану одштету, десетину винограда, 
царину и остале порезе.“ (Одлуке државне скупштине, 15. септембра 1848. године)

Шта је био циљ одлуке др-
жавне скупштине? Упоре ди 

ове мере са Априлским зако-
нима. Дај наслов одлукама. На 
ос нову извора карактериши ма-
ђарску армију. На који начин су 
постигли повећање броја домо-
брана? Какву награду је могао 
добити онај ко се борио за отаџ-
бину? Каква је веза између оче-
киваног хрватског напада и уки-
дања десетине на виноград? [ У ]
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„Представнички дом владавину овом државом предаје у име оба 
Дома у руке Одбора одбране са свом влашћу којом треба да распола-
же влада једне државе, све дотле док ова држава не буде у нормалном 
стању и док не буде имала законом признату Владу. За председника 
пуновласне владе се именује Лајош Кошут, грађанин и делегат, и ујед-
но му се предаје власт да именује поједине чланове Одбора одбране 
и одређује њихове задатке.“ (Одлука државне скупштине, 8. октобра 
1848. године)

 Сузбијање хрватског напада
Установи политички циљ хрватског напа-
да. На који начин се то одражава на прав-

цу напада Јелачићеве војске? Прикажи ток по-
хода и установи узроке хрватског пораза. [ У ]

Народни устаници нападају непријатељску пошту
Какве задатке су обављали народни устаници? Прикажи војно-по-
литичку предност и штетност народног устанка. Какву су улогу 

имали народни устаници у победи над Јелачићем? [ З ]

Којој грани власти је припадао Одбор од-
бране? Установи ограничења његовог 

делокруга и временско ограничење његовог 
по стојања. Шта је био његов значај? [ З ]

НАПАД ЦАРСКЕ ВОЈСКЕ
„Господину Генералу Гергеиу!
Ви желите напустити Ђур? Без битке? 
(...)

Свемогући Боже! Шта ће бити од тога!?
И још не кажете ни једном речју, шта желите учинити. Шта је ваш 

циљ и намера? Да знамо чега да се придржавамо. Да ли ћемо предати 
државу без и једног испаљеног метка, или шта ће се десити? 

За Божију љубав! У вашим рукама је судбина отаџбине. Промис-
лите и напишите шта желите. 

Шта се дешава са Перцелом? – Ако ви избегавате сједињење с 
њим, изложићете га целокупној снази непријатеља! (...)

Па овако ће главни град бити предат! Наша фабрика оружја, сва 
муниција, штампарија новчаница, све, све! И неће остати друго него 
да умремо без успеха.“ (Писмо Кошута Гергеију, 27. децембра)

Напад главних царских снага у децембру 1848. го-
дине

Прикажи ратне операције до 5. јануара 
1849. године. Наведи војне и политичке 

последице ратова. [ З ]

Повлачење народних устаника у бици код Швехата (30. октобра 1848. године)
Установи ратну вредност народних устаника и њихово коришћење 
у борби. [ З ]

12

13

14

15

16



Доба реформи и револуције (1820–1849) / 159

„Што сам чинио, то сам чинио из најбољег убеђења и увиђења, и зато одгова-
рам, чак и ако цела херојска мађарска нација дигне на мене дрвље и камење (...)

Прво што сам учинио, било је да сам послао кући безвредну домобранску вин-
ску војску. Господине председниче, ви сте се жалили да сам тиме ослабио војску, а 
ја сам убеђен да сам је ојачао; без тога нам ни Ксерксови милиони не би помогли. 

Ја сам се хтео даље повлачити у унутрашњост државе, баш зато да концентри-
шем снаге, али Ви сте желели, господине председниче, (...) да задржим границу, 
јер би огорчио нацију кад би непријатељ још дубље продро у земљу. 

Поштовани господине председниче, Ви сте захтевали и герилски рат, али мени 
нико у Мађарској није показао начин извести са овим војницима који још ни пу-
цати не знају, и са овим официрима који још ни оружје не знају напунити, иако су 
изабраници мог пријатеља Надошија (Nádossy) (...)“ (Писмо Гергеија Кошуту, 29. 
децембра 1848. године)

„Изаберите једну добру позицију и браните свом снагом сваку стопу простора, 
(...)

Моје гледиште је следеће: Будимпешту не можемо изложити опсади и пљачки 
– значи битка треба да се одвије иза Будима, а не у Будиму, и ако ова битка буде 
изгубљена: сам град нећемо претворити у бојиште.

Али зато губитком Будимпеште нашу отаџбину нећемо предати. Изгубићемо 
Будимпешту, као што смо изгубили Ђур, али зато држава постоји, и мора постоја-
ти. У том случају главни задатак биће да спасемо армију. (...)“ (Писмо Кошута 
Гергеију, 31. децембра)

Сакупи карактеристике гле-
дишта и Кошута и Гергеија. 

Какве су циљеве имали? Шта је 
био разлог њиховог сукоба? Как-
во је имао мишљење Гергеи о 
народним устаницима? Какву 
улогу су имале нерегуларне сна-
ге за време револуције и за вре-
ме непријатељског напада? [ У ]

ЕРДЕЉ, КЉУЧ ЗА 
НАСТАВАК БОРБЕ 

„Свуда се показују последице злогласне 
завере (тј. румунског устанка), али нигде 
на тако страшан начин као у далеким 

брдима Залатне (Zalatna). 
Службенике, који овде живе, одједном су опколили до грла на-

оружани Власи (Румуни). Сакупило се више од 1200 верних слугу 
владара од највишег до најмањег чина. Млади и стари људи су се 
окупили у пратњи својих супруга и деце. Сви су се сакупили са на-
мером да пођу заједно у град Ењед (Enyed) – који се налази на више 
сати хода од Залатне – да би се спасли од дивље хорде. Они су у стању 
да нападну свакога ко случајно није Влах, или се другачије облачи од 
сељака. Још даље од Залатне се десио случај да су наоружани Власи 
ухапсили официре. Нису се желели борити против њих, јер су ови 
створили привид као да наступају у име владара, па су почели прего-
варати. Бегунци су положили своје сабље и пушке, под условом да им 
неће бити спречен слободан пут до Ењеда. Пре него што су завршили 
предају оружја, стигло је вече. (...)

Следећи дан (...) Дошло је до запањујуће сцене. Један део нена-
оружаних људи су побили тољагама, друге су проболи зашиљеним 
батинама. Које су обесили на дрво, оне су проболи вилама, друге су 
гурнули у јарак, па су их затрпали дрвеним пањевима. Жене и девојке 
су на најсвирепији начин унаказили и поубијали. Тресе ми се тело 
када морам говорити о томе! (...) На више делова Ердеља су починили 
слична крвопролића. Град Ењед су запалили и опљачкали. (...)“ (Тере-
зија Пулски:Мемоари једне Мађарице, 1850. године)

Куда је водио румунски народни устанак? Каква је била улога царс-
ке владе у томе? Какву је улогу имао румунски народни устанак у 

војном и политичком погледу у политици бечке владе? [ З ]

Битка код Пишкија. Бем међу војницима избија у 
прве редове

Установи на основу слике чињенице које 
су осигурале победу. На који начин је уп-

рављао војском Бем? [ У ]

Ердељско ратно подручје (од јесени 1848. године до пролећа 1849. године)
Наведи оне чињенице које су проузроковале да је до краја 1848. го-
дине скоро цео Ердељ изгубљен. Прикажи стратегијски значај Ер-

деља. Шта је био узрок успеха Бема? [ У ]
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ПОХОД У ГОРЊОЈ 
УГАРСКОЈ 

„Вац, 5. јануара, 1849. године (...)
1. Горњодунавски корпус ће остати ве-

ран својој заклетви, по којој ће се борити 
против сваког спољашњег непријатеља, за очување устава Мађарске 
који је одобрен од стране Фердинанда V. 

2. Исто тако ће горњодунавски корпус одлучно поступати про-
тив оних који унутар земље покушавају републиканским глупостима 
изазвати преврат у уставној краљевини.

3. Из појма уставне монархије (...) произилази да ће само оне запо-
вести извршити, које долазе у законитој форми од одговорног краљев-
ског министра одбране, или од именованог заменика (сада генерал 
Ветер/Vetter).   

4. Пошто горњодунавски корпус има у виду заклетву, положену 
на устав Мађарске, и слуша сопствену савест, зна добро шта јој је 
дужност и шта жели. Према томе, изјављује да ће сваки споразум са 
непријатељем прихватити само у том случају, ако се с тим споразу-
мом јемчи државно уређење на које се заклео и не задире у војничко 
поштење корпуса.“ (Из вацког прогласа генерала Гергеија, 5. јануар 
1849. године)

Одреди узроке објављивања прогласа. Установи који елементи 
прогласа служе за продужетак борбе. Због чега су касније контра-

верзно тумачили овај проглас? [ У ]

Поход у Горњој Угарској

Зашто је Гергеи зауставио Виндишгреца 
горњоугарским походом? Какав је био 

стратегијски значај битке код Брањискоа 
(Branyiszkó)? Прикажи на који начин се изме-
нила ситуација на ратишту током пролећа? 
Шта су били узроци томе? [ З ]

„Пре свега, са моје стране не бих тако оштро осудила палатина 
Јосифа, као што су то чинили у оно доба. Мађарску је волео као своју 
отаџбину, али је познавао и Двор. Био је свестан чињенице, ако отво-
рено брани интересе своје земље, изгубиће сваки утицај у Бечу. Оне 
поступке, на које указује и у писмима, вероватно није он предложио. 
О њима је чуо у бечкој Влади, и тако прича о њима као да ове поступке 
треба одбацити и уместо њих је предложио преговоре  са Баћањијем. 
(...) Да се позивао на неморалност првог и трећег предлога, вероватно 
не би постигао ништа. Да је ступио у контакт са камарилом, неизбеж-
но би говорио језиком оних који су изумели планове. Касније је заис-
та помагао Баћањијеву Владу, у његову лојалност је био уверен. По-
кушао је бранити Устав и законе, добро је знао да се без последица не 
може пренебрећи свето владарско обећање. Када је схватио да о овим 
питањима може одлучити само по цену отвореног конфликта између 
његове породице и отаџбине, он је – како би избегао породични сукоб 
– изневерио своју отаџбину. Када се због дворских интрига уплео у 
контроверзну ситуацију, већ је био неспособан да донесе било какву 
одлуку. Што је за осуду, то је чињеница да у судбоносним тренуцима 
није имао смелости да прихвати судбину великана. (...) Историја, која 
ће објективније оценити догађаје 1848. године, надам се, биће много 
праведнија према њему него што су били његови савременици. Био 
је најистакнутији принц своје отаџбине који је био осуђен да у својој 
пуној снази буде пасиван и да живи у прогнанству.“ (Терезија Пулски: 
Мемомари једне Мађарице)

Установи главне прекретнице политичке делатности палатина Иштвана. На основу извора одреди његову лич-
ност. [ У ]

Прикажи оне оцене извора које се одно-
се на палатина. Какву нам слику приказу-

је Терезија Пулски о палатину? [ У ]

Карикатура о палатину Иштвану
Каква је била улога палатина током 1848. 
године? Који моменат живота палатина 

карикира цртеж? [ У ]
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Главне личности судбоносних времена и њихова дела често различито оцењују савременици. Нарочито важи 
то за оне који су имали улогу посредника и нису били присталице појединих група. Грана палатина Хабзбур-
говаца је од краја XVIII века носила звање палтина у Мађарској. Палатин Јосиф је био популаран и кроз цело 
доба реформи је посредовао између владара и нације. (1847. године је умро и први чланак Априлских закона 
је посвећен његовој успомени.) Ову политику је следио његов син Иштван, међутим, његова делатност је 1848. 
године постајала све тежа. 
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ПРВИ ПРОТИВНАПАД И ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ
Мађарска влада, ослањајући се на резерве иза Тисе, 
организовала је нову војску под заповедништвом 
Ђерђа Клапке (Klapka György). Влада је наредила да 
се и главнина војних снага из јужне Мађарске под 
вођством Јована Дамјанића (Damjanich János) при-
кључи главним снагама (50 хиљада војника). Значај-
не војне снаге  су се концентрисале и сјединиле под 
заповедништвом Гергеија, Клапке и Дамјанића про-
тив Виндишгреца код Тисе испред Дебрецина. Ко-
шут, због Вацке декларације, није имао поверења у 
Гергеија. За главног заповедника је именовао Дем-
бињског (Dembinski), учесника у пољском устанку 
1831. године. Пољски генерал је покренуо напад, али 
делимично због његове кривице, домобранска војска 
је код Каполне (Kápolna) претрпела пораз (26–27. 
фебруар 1849), но имао је незнатне губитке и повукао 
се, сачувавши војску. Пораз је дао могућност Гергеију 
(кога су подржавали Клапка и Дамјанић) и његовом 
официрском кору да откажу послушност неспособ-
ном Дембињском. Кошут је испрва хтео да предузме 
мере против Гергеија, међутим када се упознао са си-
туацијом, на притисак виших официра је попустио и 
сменио је Дембињског.
 Политичке последице битке код Каполне су биле 
много веће него војничке последице. Виндишгрец је 
јавио двору да је разбио мађарске оружане снаге.
Лажно информисана аустријска Влада је издала Ол-
муцки устав (Olmütz, 4. март), према којем је владару 
обезбеђена потпуна власт, а Мађарска је добила само 
статус провинције. Царски устав је потпуно онемо-
гућио било какав компромис за мађарско вођство. Ус-
тав је подстицао наставак борбе и слабио је прегова-
рачки положај оне групације која је хтела да се нагоди 
са Бечом.

ПРОЛЕЋНИ ПОХОД – ДЕКЛАРАЦИЈА О НЕЗАВИ-
СНОСТИ После учвршћивања војне команде – због 
именовања Гергеија за привременог главног коман-
данта – почетком априла мађарске снаге су покрену-
ле ратну операцију против Виндишгреца и почеле 
су га опкољавати. Домобрани су – захваљујући јури-
шу са бајонетима – у више битака победили, као што 
је била битка 6. априла код Ишасега (Isaszeg). Двор је 
сменио Виндишгреца, међутим, и нови заповедник је 
имао само толико снаге да је извео своју војску из об-
руча. Циљ даљег похода је био да опколе главне аус-
тријске снаге које су се налазиле око Пеште. По-
стигли су нове сјајне победе, али главна снага царске 
војске се извукла из обруча и повукла до Пожуна, 
оставивши само јаку посаду у Будиму. Услед Пролећ-
ног похода значајан део територије државе је осло-
бођен. Нова Мађарска је доказала да је способна да 
одбије једну од највећих сила Европе.

Олмуцки устав и пролећне победе су императив-
но поставиле питање односа према владару и царевини. 
На предлог Лајоша Кошута мађарски државни сабор 
је на јавном заседању изрекао детронизацију Хабз-

буршке династије и декларисао је Мађарску као неза-
висну државу (14. април 1849.). Овим потезом Кошут 
је онемогућио сваки покушај такозваних присталица 
мира које су тражиле нагодбу са двором. Од деклари-
сања независности је очекивао међународну подршку. 
Међутим, велике силе су очување Хабзбуршке царе-
вине сматрале каменом темељцем за очување европ-
ске равнотеже, те декларисање самосталности није 
побољшало спољнополитички положај државе. 
 Декларација о независности није донела одлуку 
о државном уређење Мађарске. Као привремено ре-
шење, Лајоша Кошута су изабрали за председника-
гувернера. На чело извршне власти (владе) Кошут 
је поставио Берталана Семереа (Szemere Bertalan, 
2. маја). Власт Кошута су покушавали ограничити, 
нпр. његове уредбе су биле пуноважне само ако их је 
потписао још један министар. 

ТРЕНУТАК ТРИЈУМФА После победа у Пролећном по-
ходу постављало се питање даљег протеривања аус-
тријске војске, али се линија снабдевања јако развук-
ла, док су се аустријске снаге приближиле својим 
резервама. Истовремено политика и јавност су оче-
кивали од армије да ослободи Будим, симбол држав-
не независности. 
 Због истрајности царских снага и због недостака 
опсадних топова борба за Будим се одуговлачила.
Дана 21. маја, након што су довукли топове из Комо-
рана, домобрани су, по цену великих губитака, јури-
шем заузели тврђаву. После успешног Пролећног по-
хода и заузимања Будима држава је славила победу. 
Уз то је Бем ослободио Ердељ, а друге трупе јужну 
Мађарску, па је 9/10 територије било под контролом 
мађарске Владе. Под утицајем победа Фрања Јосиф
– увидевши слабост своје Царевине – позивајући се 
на одредбе Свете Алијансе, затражио је помоћ од ру-
ског цара Николе I (1. маја). Цар, у страху да ће уста-
нак букнути и у Пољској, и ради повећања свога ути-
цаја, изјавио је да ће 200000 војника послати против 
Мађара. Мађарске трупе су се ускоро суочиле са ви-
шеструко моћнијим непријатељем. 

ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У пролеће 1849. 
године код неких вођа Мађара и вођа националних 
мањина родила се идеја о приближавању. Са мађарс-
ке стране су се суочавали са последицама грађанског 
рата, и преко Ласла Телекија, представника револу-
ције у Паризу, добијали су сигнале о ставу емигра-
ције мањина. Представници националних мањина, 
због мађарских победа и због Олмуцког устава који 
је пружао много мање него што су очекивали, поста-
ли су много отворенији.
 Током преговора мађарска Влада је била спрем-
на на уступке по питању језика и коришћења нацио-
налних симбола (нпр. застава), али је одбила захтев 
територијалне аутономије. Споразум је склопљен 
једино са Румунима, посредством Балческуа, еми-
гранта из Влашке, који је живео у Паризу (План по-

24. Сјајне победе и трагичан пораз
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мирења, 14. јул). На овом споразуму се базирала одлу-
ка Владе о националним мањинама (28. јул)  (влада 
која се у међувремену преселила у Сегедин). Одлука 
која се спомиње као Закон о мањинама, обезбедила је 
широку употребу језика у администрацији и просве-
ти, и црквена питања су мањине могле решавати 
саме. Међутим, мађарски је остао једини државни 
језик, а територијална аутономија националних мањи-
на није се ни теоретски спомињала. 
 Државни сабор је, паралелно са одлукама о наци-
оналним мањинама, донео одлуку о равноправно-
сти (еманципацији) Јевреја. Реформисти су и раније 
из принципа осудили примењивање сваког разлико-
вања међу људима. Са друге стране, од досељавања 
Јевреја, који су били склони асимилацији, очекивало 
се јачање мађарског елемента. На одлуку Семереове 
владе је утицала и чињеница да је већина Јевреја ста-
ла уз мађарску револуцију. 

ПОРАЗ ОСЛОБОДИЛАЧКЕ БОРБЕ Против надмоћ-
ног непријатеља Гергеи и официрски кор видели су 
само једино решење. Још пре доласка Руса треба по-
бедити Аустријанце и натерати владара да попусти. 
Према замислима, главне трупе је требало сакупи-
ти око утврђења Коморана. Кошут је прво прихва-
тио предлог Гергеија, али је касније војни савет, без 
присуства Гергеија, одредио Сегедин као средиште 
одбране. Концентрисање мађарских снага на југу је 
носило у себи опасност да ће се аустријске снаге, пра-
тивши мађарску војску, сјединити са Русима на ис-
том простору. 

Гергеи је привидно прихватио план, али је код Ко-
морана покушао извојевати одлуку и због тога је кас-
но кренуо према Сегедину. Код Ваца се већ морао 
пробијати кроз руске чете. Обилазним путем према 

северу стигао је на подручје око Арада. Када је сти-
гао код Арада, војска Бема је у непрестаним су-
кобима са Русима већ била десеткована, а кона-
чан пораз је претрпела код Шегешвара (Segesvár 29. 
јула). Главни заповедник Дембињски, кога је имено-
вао Кошут, без борбе је предао Сегедин, а у близини 
града је изгубио битку против аустријских главних 
снага, предвођених Хајнауом (Haynau). После тога, 
супротно наредби, није кренуо према Араду да се сје-
дини са армијом Гергеија, него је пошао према Те-
мишвару, који је још био у царским рукама. Код Те-
мишвара, по Кошутовој наредби, главну команду је 
преузео Бем и упустио се у окршај са Хајнауом, који 
је у стопу пратио и гонио главну мађарску војску. 
Мађарска армија, која је имала слабију артиљерију,
претрпела је одлучујући пораз (9. августа) и прак-
тички се распала. На вест о поразу Кошут је поднео 
оставку. Пошто је предао власт Гергеију, са неко-
лико генерала (Перцел, Бем, Дембињски) је емигри-
рао у Турску. 
 Гергеи је, уз сагласност својих официра, на челу 
30000 војника без муниције, код Вилагоша (Világos) 
положио оружје Русима (13. августа). Зато се пре-
дао Русима, јер је још раније дочуо да су Аустријан-
ци погубили неке од заробљених официра.
 Ослободилачки рат су сломили, али да би се то 
постигло, била је потребна заједничка снага две ве-
лике силе. Држава је доказала себи и свету своју сна-
гу и жељу да опстане. Када је у априлу 1848. го-
дине била приморана да одбрани своју уставност, 
у кратком року успела је створити јаку војску и вој-
ну индустрију. Развијен је мађарски новчани систем 
и створена је могућност за нагодбу са националним 
мањинама. Због ових резултата 1848–1849. године су 
уписане на најсјајније странице мађарске историје.

ПРВИ 
ПРОТИВНАПАД И 

ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

„Побуњену стоку, коју сам 
нашао у великом броју код 
Каполне, разбио сам и у 
великом делу сам уништио 

(...) једино одличан дух и витештво наших војника, 
добро вођство генерала и одлична паљба наше ар-
тиљерије могли су победити надмоћног непријатеља. 
(...) надам се да ћу кроз неколико дана заузети и 
Дебрецин, гнездо побуне (...)“ (Из извештаја Вин-
дишгреца, фебруар 1849. године)

Сакупи из извештаја оне речи којима се жели дока-
зати величина победе. У чему је значај помињања 

Дебрецина? На основу извештаја оцени прокламацију 
Олмуцког устава. [ П ]

Чешка карикатура о једнакости коју осигурава Олмуцки устав
Како су националне мањине цениле Олмуцки ус-
тав? Шта је пружио овај устав Мађарској? Како је то 

примио мађарски водећи сталеж? Погледај табелу на 79. 
стр. која приказује Олмуцки устав. [ У ]
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ПРОЛЕЋНИ ПОХОД 
– ДЕКЛАРАЦИЈА О 
НЕЗАВИСНОСТИ

„Коњица бана је, у међувремену, узалуд покушавала да нађе везу са осталом 
коњицом. Паљба једног мађарског топа тако је успешно спречила овај план, да је 
коњица била приморана вратити се на свој пређашњи положај. Када је неприја-
тељско лево крило кренуло у напад и коњица је још једанпут прешла у напад, про-
дрла је у село и оданде је покушавала да се пробије према нашем слабом центру. 
У том моменту је артиљерија Фрајденрајха (Freudenreich), која је заједно са две 
батерије I корпуса на пешчаној узвишици десно од Ишасега јуначком истрајношћу 
одолевала целој бановој артиљерији, заузела положај на неких 400 корака од села, 
картечком паљбом страховито проредила непријатељску коњицу која је јуришала, 
и приморала је да напусти село, док су остали топови гранатама запалили село. Ја 
сам тада послао напред два батаљона и они су заузели јаки положај код излаза села 
и у жестоким уличним борбама напредовали су све до потока.

После неуспелог напада коњице бан је сву своју снагу усмерио према узви-
шењу, које се налазило на нашем левом крилу. Сматрали су да је ово узвишење ва-
жно у исходу битке. Шулц (Sulcz) ни у најжешћој борби није одступао и до сада је 
сваки напад витешки одбио, али je на крaју попустио и почео се повлачити испред 
надмоћног непријатеља. Кад је ово приметио 9. батаљон, који је предводио генерал 
Пал Киш (Kiss Pál), напао је бајонетима у бок Аустријанце и, сјединивши се са 
Шулцом, потиснуо их је поново у долину. Није се мање жестока борба водила ни 
на десном крилу. Пуковник Висоцки (Wysocki) је густо постављеним стрељачким 
ланцем са три батаљона успешно бранио велику шуму. Шлик (Schlik) је овде по 
сваку цену хтео напредовати и заповедио је поновни јуриш са бајонетима, али 
је неколико пута одбијен са великим губицима. (...) Дамјанић је издао заповест 
бригади Лејнингена (Leiningen) (...) да уђе у шуму и помогне десном крилу, где 
су положаји Висоцког били јако угрожени. За осигурање центра четрнаест чета 
хусара из 2. и 3. хусарске пуковније је послато према потоку, где су наши топови 
непрекидно грмели. Већ је било 5 часова увече.“ (Ђерђ Клапка [Klapka György]: О 
бици код Ишасега, 1851. године) 

Пролећни поход
Одреди три етапе Пролећ-
ног похода. Шта је био стра-

тегијски циљ појединих војних 
опе рација? Какав резултат је 
имао Пролећни поход? Да ли је, 
по твом мишљењу, било оправ-
дано напасти Будим после друге 
етапе? [ З ]

Установи који род војске је 
имао надмоћ код мађарске 

војске над царским четама. Са-
купи из текста војничке изразе и 
одреди њихово значење. Групи-
ши имена која се спомињу у опи-
су битке, зависно да ли су се бо-
рили на страни Мађара или 
царске војске. На основу описа 
рашчлани битку на етапе, напра-
ви скицу и начини мапе. [ П ]

Јуриш хусара код Тапиобичке. Ма-
ђар ски хусари побеђују хрватске ху-
саре (детаљ слике о бици)

На шта нам указује оружје и 
униформа две непријатељ-

ске војске? [ З ]
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„(...) Прво. Мађарска, са законито сједињеним Ердељем и са осталим прикљу-
ченим деловима и провинцијама је слободна, самостална, независна европска др-
жава и њена јединствена територија је недељива и неповредива. 

Друго. Хабзбуршко-лотарингијска владарска кућа због издаје, неверства и на-
пада против мађарске нације, и што се усудила на атентат, па је хтела распарчати 
државу, отцепити од Мађарске Ердељ, Хрватску, Славонију и Ријеку; и није се 
либила да користи страну војну силу за истребљење нације, чиме је својеручно по-
цепала pragmatica sanctio, и с тим и ону везу што је постојала између ње и Мађарс-
ке – због тога се неверни Хабзбурговци, односно хабзбуршко-лотарингијска кућа 
заувек искључује из владања над Мађарском, и с њом спојеним Ердељем, и над 
прикљученим територијама и провинцијама (...) 

Треће. Пошто на основу неотуђивог права Мађарска улази као слободна и неза-
висна држава у европску правну породицу, овог пута изјављује: са оним народима  
којима је до сада имала заједничког владара, жели мир и добросуседске односе и 
са осталим народима исто жели бити у добрим односима и савезе склапати.

Четврто. Будући систем Владе ће установити народна Скупштина у свим де-
таљима. До тада, док се не оствари овај систем, државом ће управљати Лајош Ко-
шут, као гувернер са министрима, кога је једногласно изабрала народна Скупшти-
на. Лајош Кошут и његови министри ће управљати на своју личну одговорност.“ 
(Декларација о независности, 14. априла 1849. године) 

Наведи којим чињеницама 
су образложили Деклара-

ци ју о независности. Установи 
ма ђарски држави систем после 
детронизације владара. На који 
начин се мењао однос снага из-
међу Кошута и скупштине? Как-
ве спољне и унутрашње по ли-
тич ке замисли стоје иза 
дек ла раци је? [ З ]

ТРЕНУТАК ТРИЈУМФА

Домобрани заузимају будимску твр-
ђаву, пробијајући се кроз отвор на 
Фехерварској кули. (21. маја 1849. 
го дине) 

Каква средства су користи-
ли током опсаде? Колико је 

могло бити жртава током битке? 
Који је био политички и војни зна-
чај ослобођења Будима? [ З ]

ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА

„Када смо пре пола године на државној скупштини у Пожуну наш осамсто-
годишњи Устав прилагодили духу времена и жељи нације, положили смо га на 
чврсте основе. Благослов смо хтели дати за сваког сина ове отаџбине, без обзира 
на језик, веру или порекло. Пошто је овај Устав одобрен од стране Владе и вла-
дара, он је ступио на снагу, и нико није ни помислио да ће поред ових уставних 
тековина неко успети да лицемерно нападне овај Устав. Али, ево, видимо да ста-
новнике који говоре другим језиком сада побуђују против Мађара, упркос оним 
благодетима које свако подједнако ужива, захваљујући стеченој слободи и праву. 
Због тога веза слоге требало је да се учврсти, а зидови између класа да се поруше.“ 
(Пастирско писмо католичке јерархије пастви, 20. јануара 1849. године)

Како процењује пастирско писмо мађарску мањинску политику? Како карактери-
ше покрете националних мањина? У чему види узрок томе? [ З ]
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„Са друге стране границе долазе злогласне вести о немилосрдном насиљу бив-
шег свештеника Хурбана (...) Свој говор је почео са похвалом о очинској љубави 
цара којом се односи према народу, нарочито наглашавајући да је тешко бреме 
управљања примио на себе. Међутим, пошто његови говори нису изазвали оче-
кивани ефекат, наљутио се и народ је назвао лудим женама. Није постигао већи 
ефекат ни када је говорио о некадашњој величини словенског царства, ни са гово-
ром о угњетавању великих синова Словена од стране Мађара.“ (Терезија Пулски: 
Мемоари једне Мађарице)

„Има нешто, што ми нарочито лежи на срцу, јер будућност мађарске отаџбине 
зависи од тога. У дељењу права националним мањинама будимо широкогруди. 
Није само Аустрија умрла, него и Мађарска св. Иштвана (...) 

(...) Мислим да смо поставили основе најсјајније будућности Мађарске. Сви 
народи, не само у Мађарској него и изван ње, са чежњом ће је посматрати, и са ра-
дошћу је прихватити као центар и краљицу будуће Дунавске конфедерације, чија 
ће власт заувек сломити апсолутистичку неман, и која ће се простирати од Балтика 
до Црног мора.“ (Писмо Ласла Телекија из Париза, Лајошу Кошуту, 14. маја 1849. 
године)

„4. За помирење (са националним мањинама) и савез са њима служе три прин-
ципа, од којих нипошто не можемо одступати, јер би то значило самоубиство за 
нас. Ови принципи су следећи: 

а) универзалност државе
б) територијално јединство вишевековне државе 
в) супермација (врховна власт) мађарског елемента што је изборио током ве-

кова, на којој је декларисао своју државност, али је дао свакојака грађанска права 
народима који другим језиком говоре, а мађарски језик спасио за дипломатију. 
(...)“ (Окружно писмо Казмера Баћањија [Battyhány Kázmér] – министра спољних 
послова у влади Берталана Семереа [Szemere Bertalan] – о смерницама у прегово-
рима са националним мањинама, 10. јун 1849. године)

Делегација Словака код новог вла-
дара Фрање Јосифа

Из којих политичких и идео-
лошких разлога су помага-

ли династију словачки водећи 
кругови за време револуције? 
Зашто нису успеле вође Слова-
ка мобилисати словачке сељаке, 
као што је био случај код Руму-
на? С којим циљем је сачињена 
слика? [ З ]

Каква средства је користио 
Хурбан? Какве резултате 

је постигао међу Словацима? 
Шта је узрок ове појаве? Погле-
дај Хурбанову потерницу на 156. 
стр. [ У ]

У којој мери се разликује 
Телекијево мишљење од 

миш љења већине у Мађарској? 
Објасни шта се подразумева да 
је умрла држава Иштвана све-
тог? Које чињенице су ус ловиле 
његово мишљење? [ У ]

У којој мери се мењало 
мишљење владе за разли-

ку од 1848. године? Упореди 
миш љење Владе и Телекија. [ З ]

Аврам Јанку (Avram Ianku) и један 
од његових заменика 

Какве разлике примећујеш 
узмеђи три слике (одевање 

итд)? У коликој мери се разли-
кује мишљење о Румунима на 
основу појединих слика? [ У ]
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„1. Националним мањинама које живе на територији Мађарске, ради њиховог 
развоја осигуравамо следеће:

2. Језик у државним, административним, законским, војним и дипломатским 
пословима је мађарски. За остале језике који се користе у држави одлучује се сле-
деће:

3. На заседањима насеља свако може говорити или на мађарском или на своме 
матерњем језику. Записници треба да се воде на оном језику који већина изгласа. 

4. На седницама жупанија, ко има право да говори, може своје предлоге изнети 
било на мађарском, било на матерњем језику. 

У оној жупанији, где је број једне националности већи од половине, ако то 
желе, записници се могу водити и на том језику. 

Али преписка са државном скупштином, владом и са осталим жупанијама тре-
ба да се одвија на мађарском језику.   

(...) 6. У насељима који језик је одређен, на том језику нека командују домоб-
ранима.

7. У основним школама наставни језик ће увек бити сеоски језик или црквени.
8. Матичне књиге и црквене ствари црквених општина ће се водити на ма-

терњем језику црквене општине.
9. Свако своју молбу може да упути на свом матерњем језику било куда.
10. Могу сазвати саборе цркве грчког обреда (православни – примедба прево-

диоца) и слободно могу донети одлуке у црквеним и школским стварима и сло-
бодно могу бирати своје епископе. Питање црквеног јединства Румуна и Срба ће 
одлучити исти сабор.

(...) 14. Попуњавање неке службе, положаја, извршиће се према заслузи и спо-
собностима, без обзира на језик и вероисповест кандидата.

(...) 16. Овлашћује се Влада да у наредбама или законима реши молбе и тужбе 
упућене од стране Румуна и Срба.

17. Овлашћује се Влада да се онима, који за одређено време положе своје 
оружје, покају се и положе заклетву на независност, опрости у име нације.“ (Уред-
ба о мањинама, 28. јул 1849. године)

„Господо, ако јеврејски народ тамо на ратишту лије своју крв за отаџбину чији 
још није ни признати грађанин, ако он своју имовину, живот радо жртвује за ону 
слободу којој се само нада, за она права која још нема, као остали са којима се 
заједно бори, ја верујем да је дошло време да национална скупштина не одлаже 
више своју декларацију, по којој су Јевреји једнаки грађани ове отаџбине у прави-
ма и дужностима са осталима.“ (Берталан Семере, маја 1849. године) 

Сакупи права мањина у за-
кону. Код којих цркава је до-

нео значајне промене овај за-
кон? Које су личне слободе, а 
које колективне? Упореди са ра-
нијим ставовима. [ З ]

Наведи чиме образлаже 
Се мере еманципацију Јев-

ре ја. Упореди са либералним 
гле диштем у доба реформи. Шта 
значи да неко још није деклари-
сани грађанин? [ З ]

Масакр прогнаног, ненаоружаног ста-
новништва из Залатне

Које чињенице су довеле 
до крвавих збивања? Какве 

далекосежне (историјске) после-
дице је могла имати ова траге-
дија? Прочитај опис овог дога-
ђаја на 159. страни. [ З ]

ПОРАЗ ОСЛОБОДИЛАЧКЕ
БОРБЕ

Последња битка
Процени војну и политичку 
ситуацију која је настала на 

вест о интервенцији Руса. Уста-
нови која територија би била по-
вољнија за концентрисање снага. 
На који начин су се остварили 
планови? Како се мењала прес-
тоница Владе и државне Ску-
пштине? Да ли је оправдана ка-
питулација на основу војне 
ситуације? Шта је била улога Ко-
морана? [ З ]
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„Нацији!
После несрећних борби, којима је Бог нас посе-

тио последњих дана (Темишвар), немам више наде 
да бисмо против сједињених сила Руса и Аустрија-
наца могли водити успешан одбрамбени рат. 

У овој ситуацији спас нације се може очекивати 
само од вође, који стоји на челу армије (...)“ (Ко-
шутов проглас о својој оставци, 11. август 1849. 
године) 

Како оцењује Кошут наставак борбе? Какви за-
даци се очекују од војсковође? [ З ]

Полагање оружја код Вилагоша, 13. августа 1849. године
Зашто је пред Русима положио оружје Гергеи? 
Како приказује овај догађај слика настала 1851. 

године? [ У ]

Прегледај неколико историјских или књижевних дела о дискусији између Кошута и Гергеија  (нпр. Геза Феја [Féja 
Géza]: Вишеградске вечери). Труди се да прикажеш циљеве и средства дискусије. Које чињенице су утицале на су-

коб ове двојице великих историјских личности? У којим питањима су се највише сукобили? Зашто су њихови ставови по-
стали толико екстремни? [ У ]

„Сирота несрећна наша отаџбина, изгубљена је. Изгубљена је, не због против-
ничких оружја, него због издаје и подлости (...) Ах, зашто сам морао то доживети, 
а ипак ми није допуштено умрети. 

Гергеија сам подигао из праха да себи стекне вечну славу, а за своју отаџбину 
слободу. А он је постао кукавички џелат своје отаџбине. 

Гергеија су одавно неки осуђивали да је амбициозан и жели диктатуру. Ја, који 
не познајем славољубивост, и не могу да схватим како се може нешто волети осим 
отаџбине и слободе, већ сам га пре неколико месеци замолио да буде искрен према 
мени и да каже да ли жели власт и сам ћу му начинити партију која ће бити велика, 
цела отаџбина, само да ми обећа да ће бити веран отаџбини и слободи. И предаћу 
му венац власти (јер ми је једини циљ да се вратим у сенку приватног живота, 
сиромашно, једноставно, какав сам био одувек), који није ништа друго него трнов 
венац, чија чак и слава гуши и притиска. (...)    

Међутим, у његовом табору је настала једна камарила, мимо њега – како рече 
– али сад већ знам да је све од њега потицало. Аристократизам и анационализам 
је све више пустио корене у његовој војсци, али су њему, због његове личне хра-
брости, толико били привржени, да армију од њега нисмо могли узети, јер би то 
значило да ћемо узети од њих наду у победу, и они непобедиви хероји би постали 
неповерљиве кукавице. (...)

Почело се ширити мишљење да се треба предати Русима. Ова идеја о миру са 
Русима се неприметно ширила из Гергеијеве средине (...)

После пораза  (Темишвар) требало је да пожури, али десило се супротно, када 
је видео да нема више војске, на коју би се могао ослонити, и њему се супроста-
вити, скинувши маску са себе, он је своју војску повукао преко Мориша и постао 
је диктатор на челу ове фанатизоване војске. Да сам имао толико војних снага 
које бих могао само ради притиска на њега постројити на ратишту, ухватио бих га 
лично својим рукама, или бих се дао искасапити – али сам био сам.“ (Кошутово 
писмо из Видина, 12. септембар 1849. године)

Које су биле Кошутове оптужбе против Гергеија? Упореди оптужбе са догађаји-
ма. На којим местима су спорне Кошутове оптужбе? Како карактерише Гергеија, 

а како себе Кошут? Којим циљем је написано писмо? [ З ]

Артур Гергеи (Görgey Artúr 1818–
1916). Попут многих других официра 
ослободилачке борбе, био је официр 
у царској војсци. У току револуције је 
добио све значајније задатке, па је 
брзо постигао  чин генерала. Најпре 
се прочуо по томе што је извео пред 
војни суд и дао погубити грофа Едена 
Зичија (Zichy Ödön), који је био курир 
у Јелачићевој војсци

Какве околности су услови-
ле брзи напредак официра 

код домобрана? У коликој мери 
је утицала ова чињеница на ус-
пехе? [ З ]
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Савременике, историографију, књижевност и јавност много је занимала Гергеијева личност. Као многе ис-
торијске личности, представљали су га много пута крајње једнострано. Неки су идеализовали његове војничке 
способности, а други су сматрали да је он узрок за сва зла. Његова делатност је скоро увек била дискутабилна, од 
погубљења Едена Зичија у Ловри (Zichy Ödön), преко предаје Будима, до полагања оружја. Много се сукобљавао 
са другим војсковођом Мором Перцелем (Perczel Mór), али највише је дискутовао са Кошутом. . Гл
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„Вечита љубомора владе, и љубомо-
ра њених појединих чланова је довела до 
тога што сам прорекао још у априлу. (...) 
Пре него што сам прешао Тису, војевао сам 
часно са Русима по неколико пута и др-
жавна скупштина је донела одлуку да мене 
жели за главног заповедника. Кошут је у 
тајности именовао Бема. У држави сви су 
мислили да сам ја (заповедник), пошто је 
Кошут државној скупштини дао језуитски 
одговор. То је био узрок сваког каснијег 
догађаја. Дембињски је био код Сирига 
потучен, а Бема су код Марошвашархеља 
разбили. Бем је за време Темишварске бит-
ке стигао на лице места и на неколико сати 
је наставио борбу, али је на крају толико 
био потучен да је по Кошутовој процени од 
50.000 војника, који су били под његовом 
командом, на окупу остало само 6.000. (...) 
Позвао сам Привремену  владу да поднесе 
оставку, пошто ништа не помаже отаџбини, 
само нас још више гура у пропаст. Влада је 
то учинила, и сву грађанску и војну власт 
је предала у моје руке. Ја сам након тога 
донео брзу, али добро промишљену одлу-
ку да пред војском Његовог Величанства 
руског цара положим оружје.“ (Из писма 
Гергеија, које је упутио Клапки, августа 
1849. године) 

Које су биле Гергеијеве оптужбе против Кошута и Владе? Упореди оптужбе са 
чињеницама. С којим циљем је писао ово писмо? [ З ]

У следећим редовима приказујемо гледишта два историчара о околностима 
слома ослободилачке борбе и о улози Гергеија. Шта је заједничко у оценама? 

Који историчар приказује одговорност Гергеија за пораз? Како оцењују чињеницу да је 
Гергеи пред Русима положио оружје? Која оцена указује и на личне особине исто-
ријских личности? Прикажи на основу текста Аладара Мода главне карактеристике 
марксистичког приступа историјским догађајима (види 10. лекцију). [ З ]

„(...) Кошут је 14. априла, ослањајући се на левицу и на дебрецинске грађане, 
постигао да се изгласа Декларација о независности. Истоверемено, управљање 
Владом, чији задатак је био да мобилише народ за одбрану независности, поверио 
је господину Семереу, а не левици. Семере је био  за компромис. (...) 

Ослободилачка борба је угушена, јер није била у стању да се политички об-
рачуна са реакцијом. Угушена је, јер је компромис угушио Кошутову делатност и 
делотворну снагу нације. Јер победа против стране реакције само тако може бити 
успешна, ако је побеђена унутрашња реакција. (...) Компромис између реакције и 
странке мира у државној скупштини није ојачао снагу националне одбране, него 
ју је дезорганизовао. Није затворио капију издаје, него је отворио. Није спојио 
јединство војних и политичких вођа, него је Гергеија на прагу коначне  победе и 
уништења непријатеља, окренуо  против Кошута и владе, проузрокујући кризу ос-
лободилачке борбе.“ (Аладар Мод: Четири стотине година за независну Мађар-
ску, 1951. године)    

„Мађарска војска је, у принципу, могла ступити у контакт и са главним запо-
ведништвом аустријске војске. Међутим, Гергеи и његови официри су само толико 
знали да се Хајнау од самог почетка показао као немилосрдан, и према његовој 
прокламацији коју је издао 1. јула, планирао је осуду целог мађарског политичког 
и војног вођства. Данас већ знамо, да је Гергеи пред Хајнауом положио оружје, 
царски и краљевски главни заповедник би све бивше официре царства који су слу-
жили у домобранској војсци, по кратком поступку осудио и  стрељао. Предавши се 
Русима, он је спречио овај план. Када су Руси предали Аустријанцима заробљене 
официре, Хајнау је добио нову заповест од цара и од министарског савета за те-
мељнију истрагу.“ (Роберт Херман [Hermann Róbert]: Летњи поход (јун–август 
1849. године). Војна историја ослободилачког рата. Уредник: Габор Бона [Bóna 
Gábor], 1998. године)

„Világosnál letétette a fegy-
vert Rüdiger tábornok elôtt. 
Az utolsó »Éljen Görgey!«-
re még az ô vasidegei is ösz-
szeroppantak, egy pillanatra 
leborult hû lova nyakára. 
Miként a varsói herceg urá-
nak jelentette: Magyarország 
az orosz cár lábainál hevert.”
(Szekfû Gyula: Magyar törté-
net, VII. kötet )

Савремена слика о Гергеијевом кош-
марном сну

Зашто је имао кошмарне 
снове Гергеи? Који детаљи 

слике указују на то? [ З ]
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„Код Вилагоша је поло-
жио оружје пред генералом 
Ридигером (Rüdiger), када 
се последњи пут зачуо уз-
вик „Живео Гергеи!“, чак 
су и његови прекаљени 
жив ци попустили и на тре-
нутак је пао ничице на врат 
свог верног коња. Како је 
јавио варшавски кнез сво-
ме господару: Мађарска је  
лежала пред ногама рус ког 
цара.“ (Ђула Секфи [Szekfű 
Gyula]: Мађарска исто-
рија, VII том)



ЕПОХА ПОЛИТИКЕ ВЕЛЕСИЛА Револуције 1848. го-
дине су, углавном, угушене, али је Европа у осно-
ви измењена. Мада су још постојале апсолутистичке 
државе, али су феудалне обавезе које су спречава-
ле развој, осим на територијама две државе, Русији и 
Османском царству, свуда укинуте. Захваљујући ин-
дустријској револуцији убрзан је привредни развој и 
преображај друштва. Услови живота у Европи сву-
да су се побољшавали генерацијама, мада не у јед-
накој мери. Због тога није било ни револуција, као 
што је био случај у првој половини века. Историју су 
формирале политичке игре, маневри у дипломатији и 
унутрашње реформе. 

ВЛАДАВИНА НАПОЛЕОНА III Наполеон је – поред 
свог имена –  обећањем мира и унутрашњег реда 
присв ојио власт. Пошто према законима не би мо-
гао кренути на следећим изборима, извршио је др-
жавни удар. Војском је растерао народну скупшти-
ну и плебисцитом је продужио свој мандат на десет 
година (1851. године). После следећег плебисцита 
прогласио је себе за цара (Наполеон III 1852–1870). 
Увео је диктатуру, а извршну власт је предао мањој 
групи својих верних следбеника. Често је своје од-
луке потврђивао референдумом. Цар, наглашавајући 
јединство нације, желео је служити интерес свих 
друштвених слојева, како би без конфликта владао 
над њима. Бранио је сигурност имовине, а истовреме-
но је дозволио штрајкове, организовања и помагао 
је отварање пензионих каса. Уместо царина је осигу-
рао слободну трговину. Инострана (енглеска) конку-
ренција је условила брзи развој француске индустрије 
и смањење цена. Изграђена је железничка мрежа, а у 
градовима (нарочито у Паризу) су подигнуте значај-
не зграде.  
 Очувању власти Наполеона III знатно је допри-
нела спољна политика. Масе су му пружале подрш-
ку, под условом да чува традиције везане за „великог“ 
Наполеона (бонапартизам) и да учини нешто за сла-
ву француске нације. Због тога је све прилике иско-
ристио, од Мексика преко Алжира до италијанског 
покрета за сједињење, да би својој држави донео вој-
не победе, територије и славу. Хтео је доказати да је 
он потребан нацији и да је достојан наследник „вели-
ког“ Наполеона. Док су његове акције уродиле пло-
дом, успео је сачувати своју власт. Постигао је зна-
чајне резултате у колонизацији (Индокина, Алжир), 

али је у Мексику претрпео неуспех. Власт је изгубио, 
када је од Немачке претрпео пораз (1870. године). 

СУЗБИЈАЊЕ РУСИЈЕ Русија је током 1848–1849 го-
дине знатно ојачала, док су њене супарнике револу-
ције у великој мери ослабиле. Победивши  Мађаре, 
задужила је Хабзбуршку царевину. Руски цар је сма-
трао да је добра прилика да Источно питање реши на 
повољан начин за своју царевину. Међутим, западне 
силе, Велика Британија и Француска, у интересу очу-
вања европске равнотеже, хтеле су то спречити. Када 
се Порта сукобила са Русијом, велике силе су пружи-
ле подршку Турској. 
 Русија је захтевала да буде заштитница право-
славних хришћана у Османској царевини. Конфликт 
је прерастао у оружани сукоб (Кримски рат 1853–
1856), у којем је главну улогу играла енглеско-фран-
цуска војска, а не турска. Западни савезници су посла-
ли експедицијску армију за опсаду Севастопоља на 
Кримском полуострву, који  је био главна база црно-
морске руске флотиле. Хабзбуршка царевина је ста-
ла уз западне силе и заузела је Молдавију и Влаш-
ку, мада је Русија очекивала од ње захвалност, а не 
напад. Фрања Јосиф се бојао од превласти Русије на 
Балкану и хтео је спречити да Запад помаже мађарс-
ку владу у емиграцији. Прикључење савезницима је 
убрзала и чињеница да се Сардска краљевина такође 
прикључила западним савезницима. Руси су, због за-
осталих саобраћајних услова, због лошег снабдевања 
и лоше опреме војске, изгубили рат. Победници су у 
Париском миру (1856. године) значајно потиснули 
Руску царевину са овог подручја. Русија није могла 
више контролисати ушће Дунава и није могла више 
стационирати своју флоту на Црном мору.

ПОСЛЕДИЦЕ РУСКОГ ПОРАЗА  Ратни пораз и уз-
дрмани статус велике силе су открили друштвену и 
економску заосталост Русије и убедили цара о неоп-
ходности реформи. Уредбом су ослобођени кметови
(1861. године). Кметови су, међутим, сами морали 
платити одштету поседницима. Држава им је само 
пружила кредит који су сељаци, често пута, отплаћи-
вали још пола века.
 Царски укази су отворили пут развоју капита-
листичке привреде (обезбеђење тржишних услова, 
осигурање прилива капитала). Реформе нису ограни-
чавале царску власт, али су биле довољне да се покре-

25. Европа после револуција
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не привредни развој и на овај начин избегне друштве-
ни слом.
 Пољаци су покушали да искористе потешкоће 
царске владе. У Варшави је избио устанак (1863. 
године). Међутим, због надмоћи руске армије и због 
незаинтересованости западних сила устанак су у
крви угушили. После пораза угњетавање се повећа-
ло. Пољски језик су забранили у школама, земљиште 
католичке цркве, која је била симбол пољског једин-
ства, одузели су, а манастире су затворили. 

ИГРА ВЕЛИКИХ СИЛА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ИТАЛИЈУ
Аустријанци и Французи 1848–1849. године су сломи-
ли италијанске револуционарне покрете за уједињење 
Италије. Постало је јасно да јединство после 1849. 
године једино уставна краљевина Сардинија (Пије-
монт) може остварити. Зато није случајно да је уп-
рављач догађаја постао премијер Пијемонта, способ-
ни Кавур (Cavour). Успех је зависио од тога да ли 
ће бити у стању сјединити народне покрете и снагу 
краљевства и да ли може искористити супротности 
велесила. 
 Кавур је против Аустрије, која је била главна 
препрека јединства, покушавао добити подршку ве-
лесила. Да би придобио наклоност Француза и Енгле-
за, послао је значајну војску из Сардиније у Кримски 
рат. Подршку Енглеза је добио, пошто их је убедио 
да Аустрија неће ослабити ако изгуби своје италијан-
ске поседе, него ће постати стабилнија. Француског 
цара, који је због унутрашњополитичких разлога же-
лео нове територије, придобио је када му је препус-
тио Савоју (Savoya) и Ницу (Nizza). Наполеон III 
није желео јаку Италију, зато је присилио Кавура да 
обећа да ће само северну Италију сјединити.
 У новом рату између француских, сардинских и 
аустријских снага, Аустријанци су претрпели по-
раз (Солферино [Solferino], 1859. године). Наполеон 
III је покушао кочити сједињење Италије, зато је још 
пре освајања северне Италије, на молбу Фрање Јо-
сифа, склопио примирје са Аустријанцима (Ви-
лафранка [Villafranca]). Према уговору, који је и мир 
потврдио, само је Ломбардија припала Пијемонту, док 
је Венеција остала у рукама Аустрије.
 Наполеон је преварио Кавура, али његова рачуница 

није успела. Покрете против Хабзбурговаца и средњој 
Италији Аустријанци нису били у стању угушити. 
Французи, савезници Пијемонта, нису могли отворено 
ступити у рат. И тако су средње италијанске др жа-
вице декларисале своје сједињење са Пи је монтом
(1860. године). 

ПОБЕДА ЈЕДИНСТВА Масовни покрети су се про-
ши рили и на јужну Италију. Гарибалди, учесник 
у многим револуционарним покретима, са својим 
одушевљеним присталицама, међу њима и мађарским 
емигрантима, кренуо је у напад против Напуљске 
кра љевине. Успешно се искрцао на Сицилији 
(1860. године) и заједно са народним устаницима 
срушио је краљевску власт. Тиме је био отворен пут 
присаједињењу јужне Италије. Тада се показала 
политичка далековидост Кавура. И он је послао своје 
трупе против Напуља, како би спречио да Гарибалди 
крене против Рима, јер би то изазвало Наполеона III. 
На овај начин, осим Рима и Венеције, цела Италија 
је потпала под нову италијанску краљевску власт
(1861. године), чији владар је био краљ Сардиније 
(Виктор Емануел II).
 Победа процеса уједињења је постигнута тек по-
сле Кавурове смрти, али је нису Италијани извојевали. 
У рату за немачко јединство, Пруска је прво победила 
Аустрију (1866. године), а после Француску (1870. го-
дине). И тако, упркос томе што су аустријске снаге на 
копну и на мору победиле Италијане, немачке побе-
де су донеле слободу прво Венецији (1866. године),
а касније и Риму (1870. године). После сређивања 
односа великих сила Италија се помирила са чиње-
ницом да не може освојити више италијанских, или 
делимично Италијанима насељених територија (Дал-
мација, Истра, јужни Тирол). Међутим, ојачао је ире-
дентистички покрет који је имао за циљ уједињење 
свих територија настањених Италијанима, што је 
касније оптеретило италијанско-аустријске односе.
 У јужној Европи је рођена нова држава која је 
имала 30 милиона становника и која је, упркос томе 
што је имала огромне унутрашње проблеме (нпр. ве-
лике разлике између северног и јужног дела), успела 
да створи  јединствено тржиште и јединствену по-
литичку управу, што је омогућило бржи развој.

ВЛАДАВИНА НАПОЛЕОНА III „Садашње стање се не може дуго одржати. Убеђен 
сам да је несигурност власти и пресудна тежина 

народне скупштине узрок немира и сукоба. Зато ћу изнети основне принципе за 
нови Устав, које национална скупштина може да допуни. Ваше одговоре ми 
доставите путем гласања. 

1. Треба именовати једног одговорног вођу на десет година.
2. Министри зависе само од извршне власти.
3. Државни савет се састоји од изабраних људи. Државни савет би саставио 

предлоге закона и водио би дискусију пред законодавним телом. 
4. Законодавно тело, које дискутује о законима и гласа о њима, треба изабрати 

по систему општег изборног права, без листа. Јер листе фалсификују изборе. 

Зашто се Бонапарта обра-
тио маси? Карактериши 

онај државни систем који је на-
стојао изградити аутор прогласа. 
На који начин жели завести јав-
ност аутор прогласа? На која 
осећања жели утицати? Која је 
разлика између гласачког права 
на основу листе, и између општег 
гласачког права? Који систем 
садржи у себи више демокра-
тије? Зашто је Бонапарта био за 
опште гласачко право? [ З ]1

Архива
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5. Једна друга народна скупштина би се састојала од најистакнутијих личности 
и функционисала би као равнотежа власти и била би чувар основног договора и 
опште слободе. Тако од 1804. године први пут знате за кога гласате. Ако не до-
бијем од вас већину гласова, вратићу мандат што сам од вас добио новој народној 
скупштини. Али ако мислите да је ствар – чији симбол је моје име, то јест Фран-
цуска, рођена у 89-ој револуцији и од цара организована, још увек и ваша ствар 
– декларишите и посветите мени власт коју од вас тражим. Тада ћемо Француску 
и Европу спасти од анархије, препреке ће нестати, такмичење ће престати, јер 
ће свако поштовати у суду народа декрет Провиђења.“ (Проглас Луја Бонапрте 
[Louis Bonaparte] народу, 2. децембра 1851. године)  

Систем Наполеона III
Шта значе обојени оквири? 
Установи, на основу табе-

ле, зашто је била чврста влада-
вина Наполеона III. [ П ]

Наполеон III са бистом Наолеона I
Шта нам сугерише слика? 
Зашто је то важно за Напо-

леона III?  Начини план карика-
туре за исмејавање слике. [ З ]

Сачини листу о Наполеоновим спољнополитичким циљевима из више аспека-
та (циљеви, поводи, подручје спољнополитичке активности). У којој мери је 

била успешна ова спољна политика? Да ли је истина да је Наполеон III водио аван-
туристичку спољну политику? [ П ]

Енглеска карикатура о Наполеону III 
Упореди мапу са карикату-
ром. По којим питањима се 

сукобила Француска Наполеона 
III са Енглеском? [ З ]

Установи у коју фазу развоја је ступила привреда у Француској на приказаној та-
бели. Докажи своје мишљење подацима. [ З ]

Фабрика француске тешке индустрије
О каквом процесу нам говори слика? Нађи на слици оне детаље који упућују на 
технички ниво онога доба. Које су биле оне околности које су помагале развој 

француске тешке индустрије, а које су биле оне које су спречавале? [ З ]

2

3

4

5

6

7

ИНДЕКС ФРАНЦУСКЕ ПРИВРЕДЕ ИЗМЕЂУ 1850. И 1870. ГОДИНЕ

Време
Капацитет 

парних машина 
(коњска снага)

Потрошња 
пшенице 

(милион мажа)
Производња 
угља (тона)

Дужина 
железничких 
линија (km)

1850–1851   76 000   84    4 904    3 685
1869–1870 336 000 109 13 350 17 924

Спољна политика Наполеона III
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СУЗБИЈАЊЕ РУСИЈЕ 
„7. параграф: Његово Величанство цар 
Француза, Његово Величанство цар 
Аустрије, Њено Величанство краљица 

сједињене Велике Британије и краљевине Ирске, Његово Величанство 
краљ Пруске, Његово Величанство цар Русије и Његово Величанство 
краљ Сардиније изјављују да висока Порта има право учествовати у 
европском јавноправном животу и користити се његовим предностима. 
Њихова величанства свако посебно се обавезује, да ће поштовати 
самосталност и територијалну неповредивост Отоманске царевине. 
Заједно ће јамчити испуњавање ових обавеза и сматрају за јавну ствар 
сваку ону делатност којом би се повредиле зајамчене ствари. (...)

11. параграф: Црно море је неутрално: из његових вода и лука, 
које су отворене за трговинско поморство сваке нације, заувек су ис-
кључени ратни бродови свих сила. (...)“ (Из тачака Париског мира, 
1856. године)

На који начин жели решити овај мир Источно питање? Против које 
силе је уперено регулисање поморства на Црном мору? [ З ]

Кримски рат
Зашто је на Кримском полуострву дошло 
до сукоба? Процени улогу Аустрије у ра-

ту. Какве последице је имао руски пораз? [ З ]

ПОСЛЕДИЦЕ РУСКОГ 
ПОРАЗА 

„1. Заувек се укида кметски статус сељака и 
кме това властеле на приватним поседима, 
(...)

2. На основу ове наредбе и на основу општег закона они кметови и 
властелинске слуге који су ослобођени – како у личном тако и у имо-
винском погледу – добијају права слободног сеоског становништва. 
Своја права могу користити на онај начин, како је то прописано у 
уредби о кметовима и о слугама.

3. Поседници, поред очувања својих поседничких права, предају 
на вечну употребу, заузврат за одређене услуге, следеће: кметска се-
лишта и оне оранице и друге поседе које су месним уредбама одређе-
не, са циљем очувања егзистенције кметова, односно да буду осигура-
не њихове обавезе према држави и поседницима (...)

6. Обезбеђивање кметова потребним пољопривредним поседима 
и дажбине које припадају поседнику, установиће се на основу догово-
ра између поседника и кметова. (...)

У случају да између поседника и сељака не дође до споразума, 
обезбеђивање земљишта кметовима и регулисање дажбина за земљу 
биће одређено према месним уредбама. (...)

59. Док су кметови у привременом статусу обавезе, сеоски судија 
је обавезан послати кметове на кулук.“ (Уредба Александра II О осло-
бађању кметова, 1861. године)

Сељаци, представници, бирани на основу цензуса. 
У оквиру царских реформи су основане самоуправе 
које су имале ограничени делокруг

На основу слике прикажи положај руског 
кметства. Начини упоредну табелу о до 

сада упознатим ослобађањима кметова. [ У ]

ИГРА ВЕЛЕСИЛА ЗА 
ЈЕДИНСТВЕНУ ИТАЛИЈУ 

„Кабинет Сардиније (...) који је управо 
преговарао са Француском (...). Више 
одличних Италијана је тражило начин 

како би се наше демократско схватање могло приближити савојском 
владалачком дому, како би се на тај начин заједничким трудом 
националних снага остварио вишевековни сан, уједињење Италије. 

У оно доба свемогући Кавур био је убеђен да ми је углед у наро-
ду сачуван, зато ме је позвао у главни град, да бисмо покренули рат 
против вековног непријатеља Италије (Аустрија), што сам ја и при-
хватио. Истина, нисам се баш много уздао у његово савезништво, али 
шта сам могао, морао сам прихватити.“ (Из мемоара Гарибалдија)

Одреди власништво кметова после њи-
ховог ослобађања. Ко и на који начин 

плаћа одштету? Карактериши положај осло-
бођених кметова. Упореди ослобађање кме-
това код Мађара, Пруса и Руса. [ З ]

На основу извора наброј снаге које су 
биле за јединство Италије. На који начин 

процењује однос снага између Италијана и њи-
хових непријатеља? Шта је узрок томе по Гари-
балдију? Каквог је био мишљења о Кавуру? [ З ]

„Као црна мора се спушта на Италију 
страшна свест своје слабости, настала 
због унутрашњих несугласица и због 
свештеничког васпитања (...)“ (Из мемо-
ара Гарибалдија)

8
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„(...) 1. параграф. Ако због напада Аустрије између краља Сардиније и Њего-
вог Величанства цара аустријског избије рат, Његово Величанство цар француски 
и Његово Величанство краљ Сардиније склапају одбрамбени савез.

2. параграф. Циљ овог савеза је да ослободи Италију од аустријске окупације, 
како би се удовољило жељи народа. Да би се предупредили поновни заплети, који 
би могли довести до рата и који би непрестано угрожавали мир у Европи, образо-
ваћемо краљевину Горњу Италију, са12 милиона становника. 

3. параграф. У смислу истог принципа кнежевину Савоју и провинцију Ницу, 
спојиће са Француском.

4. параграф. Без обзира на последице које ће проузроковати рат, склапа се уго-
вор  у погледу папског суверенитета у интересу католичке вере.

5. параграф. Ратне издатке ће сносити краљевина Горње Италије.
6. параграф. Уважене стране се обавезују да ни једну иницијативу за обуставу 

сукоба неће прихватити, пре него што се не саветују.
Војни уговор: I. параграф. Број савезничких снага у Италији подиже се на 

300000 војника, од којих 200000 Француза и 100000 из Сардиније. На Јадранском 
мору ће једна флота помагати операције копнених оружаних снага. (...)“ (Уговор 
између Сардиније и Француске, 1859. године)

„4.§ Његово Величанство цар Аустрије у име своје и у име својих потомака и 
наследника предаје Његовом Величанству француском цару право на Ломбардију 
(...)

5.§ Његово Величанство Француски цар изражава своју намеру према којој ће 
поседе наведене у претходном параграфу предати Његовом Величанству краљу 
Сардиније (...)

18.§ Његово Величанство цар Аустрије и Његово Величанство цар Француске 
се обавезују да ће потпомагати стварање савеза између италијанских држава. Овај 
савез ће бити под титуларним председништвом Светог Оца (...), а Венеција ће ос-
тати под круном Његовог Царског и Краљевског Апостолског Величанства (...)

20.§ Вођени жељом да се осигура мир црквене државе и власт Светог Оца (...), 
све ће учинити да убеде Његову Светост да су реформе у државама под његовом 
управом неопходне.“ (Из мира између Аустрије и Француске у Цириху, 1859. го-
дине) 

Које су најзначајније стани-
це на путу стварања итали-

јанског јединства? Окарактериши 
однос династије и ре во лу цио-
нарних снага. Анали зи рај улогу 
унутрашњих и спољашњих чи-
њеница при стварању јединства. 
[ У ]

Пут ка италијанском јединству

Одреди однос снага између 
две државе. Какви унутра-

шњополитички интереси су во-
дили Наполеона III до склапања 
уговора? Колико се то може пра-
тити на основу величине пруже-
не помоћи? На основу текста ус-
танови чега су се бојали у 
Пиј е монту. [ З ]

На који начин регулише мир 
судбину Италије? У ко ли кој 

мери се примећује заједнички ин-
терес две силе, које скла пају 
мир? Упореди текст мировног 
уговора са уговором између Сар-
диније и Француске. [ З ]
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ПОБЕДА ЈЕДИНСТВА 

Настанак италијанског јединства
Групиши догађаје, означе-
не на мапи и прикажи њихо-

ву улогу у оснивању итали јанског 
јединства. Стави у хро но лошки 
редослед територије према њи-
ховом прикључењу Краљевини 
Италији. Анализирај улогу вели-
ких сила у стварању италијан-
ског јединства. На који начин су 
утицали револуционарни покре-
ти на збивања? Какав утицај је 
имала на сређивање овог пи-
тања територијална подељеност 
Италијана? [ З ]

Црвенокошуљаши Гарибалдија у 
јед ној сицилијанској бици (1860. го-
дине)

Како приказује сликар Га-
рибалдија и његове војни-

ке? Којим средствима је оства-
рио своје замисли? [ У ]

Сусрет Гарибалдија и Виктора Ема-
нуела краља Сардиније. Гарибалди 
симболично предаје своју власт у 
ослобођеној Напуљској Краљевини 
(1860. године) 

Одреди политички значај 
сусрета. Кога и зашто ста-

вља у центар сликар? Шта не-
достаје на слици? [ У ]
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„I Гаранција самоуправе и међународног права (...) и неутралност румунске 
територије.

II  Уједињење Влашке и Молдавије у јединствену државу са јединственом вла-
дом.

III Кнез из иностранства са наследним правом, кога ће изабрати из једне ев-
ропске династије. Његовог наследника –, који ће се родити у држави и кога треба 
васпитавати у православној вери – признаће и велике силе.

IV Уставна влада, која ће се саставити на основу државних обичаја. Јединстве-
но законодавно тело, које је бирано на основу широких бирачких права и предста-
вља опште интересе румунске нације. Законодавна скупштина нека донесе следеће 
реформе:  право на имовину, једнакост свих грађана, лична слобода и слобода рада 
за оне који раде у пољу.“ (Програм Националне партије у Влашкој, 1857. године)

„Сједињење је остварено, створена је јединствена румунска нација.
Овај чин, што су жарко желеле пређашње генерације, признале су и Порта и 

велике силе и забележила је историја наше државе. Бог наших предака је био с 
нама, био је са државом. 

Помоћу умова нашег народа, Господ је потврдио наш труд и водио је нашу 
нацију ка славној будућности. 

5. и 24. јануара цело ваше поверење сте положили у изабраника нације, сједи-
нили сте вашу наду, када сте изабрали владара, а овај изабраник сада ће вам дати 
јединствену Румунију. Живела Румунија! (Проглас пуковника Куза)

„22. параграф. За укинути кулук, десетину и 
за друге дажбине сељаци ће отплаћивати држави 
камате по курсу државне благајне и по приложеној 
табели (...)

34. параграф. У оном моменту када поседни-
ци добију од државе капитал за укинути кулук и 
за остале дажбине, по 22. параграфу, укида се ис-
плаћивање обавезног откупа кмета.“ (Уредба кне-
за, 1864. године)

Установи какве мере садржи декрет. Упореди 
са осталим досадашњим уредбама. [ З ]

Који фактори су омогућили стварање Румуније? Који су били унутрашњи, а који спољашњи фактори у стварању Ру-
муније? [ У ]

Шта је основни циљ про-
грама? Шта је очекивала 

још партија осим оснивања нове 
државе? Какав државни облик 
жели остварити прокламација? 
Какви су били друштвени односи 
у Влашкој? [ З ]

Стварање Румуније
Прикажи стварање Румуније. Упореди етничке 
односе са политичким границама. Дефиниши 

појам тампон-државе на примеру Румуније. Који су 
били геополитички интереси Аустрије на овом под-
ручју? [ З ]

Шта значи израз „помоћу 
умова нашег народа“? Које 

идеје се примећују у тексту? Дока-
жи своје мишљење текстуалним 
примерима. Какав је био међуна-
родни положај румунске кнежеви-
не, на основу текста? [ З ]
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Кримски рат је створио могућност за извојевање слободе двема румунским кнежевинама, Влашкој и Молда-
вији и за стварање Румуније. Кнежевине су вековима живеле под османском влашћу (XV–XVIII). Након повла-
чења Османлија Молдавија је изгубила један део својих територија (Буковина је припала Пољској, а Бесарабија 
Русији), а касније су обе кнежевине потпале под руски утицај (1829. године). После Кримског рата се родила 
идеја да једна тампон-држава раздвоји руске и турске снаге. Обе кнежевине су, без спољашњег притиска (1859. 
године), изабрале за кнеза пуковника Куза (Cuza) и тако је ускоро створена Румунија (1861. године).
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НЕМАЧКА ПРИВРЕДА Револуције 1848. године нису 
створиле јединствену Немачку, али су њихове текови-
не (уставност, укидање кметства) створиле повољне 
околности за развој привреде. У овој епохи се у Не-
мачкој почела ширити индустријска револуција. Бр-
зим темпом се градила железница. Велика налазишта 
угља (подручје Рура, Шлеска) и ниске плате су при-
мамиле енглески капитал који је – нарочито у теш-
кој индустрији – долазио до већег профита него у 
својој земљи. Тако је у овим секторима немачка при-
вреда била много развијенија од енглеске и фран-
цуске привреде. 
 Захваљујући привредном развоју значај Пруске се 
повећао међу немачким државама, пошто је распола-
гао најзначајнијим индустријским подручјима (под-
ручје Рура, Шлеска). Уз то Аустрија није ступила у 
немачки царински савез (Zollverein), који је склопљен 
1834. године. Због брзог развоја привреде, урбаниза-
ције  постало је све јасније да је распарчаност Немач-
ке неодрживо.

НАДМЕТАЊЕ АУСТРИЈЕ И ПРУСКЕ  Пошто 1848. го-
дине револуцијом није створена јединствена Немачка, 
проблем су покушали решити династичким путем.
Аустрија је 1848–1849. године изгубила свој углед. 
Вишенационална држава је желела лабаву заједни-
цу немачких држава (велико немачко јединство). У 
новоствореној Немачкој, коју би предводили Хабзбур-
говци, сачувала би се самосталност држава. 
 Од XVIII века Пруска је превазишла Аустрију и 
на економском и на војном пољу. Средином XIX  века 
је постала пресудна чињеница да је Пруска била на-
сељена већином Немцима. Пруска династија Хохенцо-
лер (Hohenzoller) је много ефикасније могла предста-
вљати немачке интересе него Аустрија. Даљи порази 
Аустрије и либералне реформе пруског краља Виље-
ма I (1861. године) даље су повећавале шансе Пруске. 
Према томе, на прагу је било стварање модерне једин-
ствене националне државе Немачке (мало немачко 
јединство), предвођене Пруском, али без Аустрије.

ТАКТИКА БИЗМАРКА Премијер пруске владе Биз-
марк (од 1862. године) је кључ за стварање јединс-
твене државе  видео у вештој дипломатији и у јакој 
војсци. Због тога је спровео реформу војске, мимо 
знања Парламента у којем су либерали били у већини. 
Увео је општу војну обавезу, то јест за сваког одрас-
лог мушкарца је била обавезна војна обука. Војници 
су обучени и у случају рата су их могли мобилиса-
ти. Паралелно са овим модернизовали су и војну оп-
рему (нпр. снабдели су војску пушкама које су се по-
зади пуниле). 
 Из аспекта дипломатије је било повољно што Ве-
лика Британија Аустрију више није држала способ-
ном да одржи равнотежу према Русији. Зато је по-
магала стварање Немачке под вођством Пруске.
Међутим, Бизмарку је било јасно да суседним велеси-
лама није у интересу стварање јаке Немачке. Против 

њихових удружених снага и ратоборна пруска армија 
би била недовољна. Бизмарку је ишло на руку што се 
Русија, која је била у изолацији због Кримског рата, 
приближавала Пруској. Симпатија између две др-
жаве је даље продубљивала 1863. године када је пру-
жена помоћ Пруске, за време пољског устанка (руске 
трупе су могле вршити војну операцију на територији 
Пруске). После тога Бизмарк се трудио да остале две 
силе појединачно победи у неизбежним ратовима. 
 Пре него што се сукобио са Аустријом, Француску 
је завео обећањем да не жели сједињење свих немач-
ких територија и да ће Французи добити територију 
око Рајне. Против Беча је користио и мађарску легију 
под вођством Ђерђа Клапке. Аустријску војску је по-
тукла  много боље наоружана пруска армија у бици 
код Кенигреца (Königgratz, 1866. године). У мировном 
уговору, који је окончао Пруско-аустријски рат, Биз-
марк је са одличним дипломатским потезом наложио 
благе услове: Аустрија није изгубила своје терито-
рије, али је морала обећати да неће спречавати сје-
дињење немачких држава на челу са Пруском. Пру-
ска се са правом надала да Аустрија, која се нагодила 
са Мађарима, неће извршити одмазду када се Пруска 
сукоби са Француском (тако се и догодило). 
 После рата на посредан или на непосредан начин, 
али су прикључили Пруској северне немачке др-
жаве (Северно-немачки савез). Пруска која је тежила 
ка целовитом јединству Немачке,  ускоро се сукоби-
ла са Француском. Бројнија и боље снабдевена пру-
ска армија је савладала француску војску (Седан, 
1870. године). Пошто се Аустрија није умешала у рат, 
пруска војска је стигла до Париза. Након ове победе и 
јужне немачке државе су се прикључиле савезу, пред-
вођеном Пруском. Оснивање Немачког царства је 
декларисао Виљем I у Дворани огледала Версајске 
палате, због ранијих увреда које су Французи нанели 
Немцима (18. јануара 1871. године). 
 Након ратног пораза систем Наполеона  III се сру-
шио. Француска је постала република. Пошто је 
нова Влада желела што брже склопити мир са Пру-
ском, у Паризу је букнуо раднички устанак. Осно-
вали су градску самоуправу (Париска комуна, марта 
1871. године). Пруси су предали заробљену францус-
ку армију, помоћу које је Влада након крвавих улич-
них борби сломила Комуну (маја 1871. године).
 Мир је склопљен према захтевима Немачке. Фран-
цузи су били приморани да признају јединствену
Немачку, морали су плаћати велику ратну одште-
ту и морали су предати Алзас и Лорену, које је још 
Луј XIV заузео. 
 Нова држава усред Европе, јединствена Немачка, 
имала је 40 милиона становника и постала је велеси-
ла која се брзо развијала. Постала је савезна држава 
у којој је Пруска имала водећу улогу, а Устав је обез-
бедио велику власт цару.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂАНСКЕ ДРЖАВЕ У другој 
трећини XIX века учврстиле су се грађанске држа-

26. Немачкo јединство и грађанска држава
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ве, осниване на националној основи. Национална 
држава је захтевала национални идентитет од својих 
грађана, тако да нису толерисали тежње националних 
мањина ни на истоку, ни на западу (Ирци, Пољаци итд).
 Држава је својим грађанима осигурала у Уставу 
гарантована права и слободу. Смањењем цензуса 
повећавао се број мушкараца са правом гласа. Бор-
ба за право гласа жена је покренута тек крајем века. 
Истовремено улога државе, величина и власт држав-
ног апарата, постепено се повећавала. У сталешким 
државама је било неколико стотина државних служ-
беника, који су обављали убирање пореза и органи-
зовали су функционисање армије и државе, а у ап-
солутистичким државама је било неколико хиљада 
службеника. Насупрот овоме грађанска држава је 
покушавала управљати свим сегментима живота, 
и на овај начин драстично се повећао број службени-
ка. Проширивањем улоге државе повећавала се по-
реска мера и дошло је до поновне расподеле држав-
них прихода. 
 Ојачана грађанска држава је у оквиру нације оси-
гурала права својих грађана, њихову сигурност, а раз-
вијањем националног тржишта (царине, пружање по-
моћи итд), развој привреде. 

НОВИ ЗАДАЦИ ДРЖАВЕ Наставио се процес све 
веће државне контроле у просвети, који је трајао 
од просвећеног апсолутизма (наставни програми, 
градиво, школовање, учитељске школе). Проширило 

се масовно школовање од забавишта до факултета. 
Само се на овај начин могла задовољити потреба 
за стручним кадровима у привредном сектору и у 
државној управи. Држава је преко школства поку-
шала пропагирати своју идеологију (лојалност пре-
ма држави, поштовање угледа, потпомагање асими-
лације). Услед развијања школства повећао се ниво 
наставе и у северној и западној Европи, искоренили 
су неписменост. 
 Повећањем улоге државе у просвети, увођењем 
државних матичних књига (рођених, венчаних и 
умрлих), држава је преузела низ делатности што је 
раније обављала црква. Извршено је потпуно раз-
двајање цркве и државе, односно, раздвајање држа-
вног и црквеног делокруга. Овај процес је проузро-
ковао смањење утицаја цркве у друштву, тако да је 
раздвајање у многим државама остварено уз жестоке 
политичке борбе (тзв. културни рат). 
 И здравство је доспело под државну контролу. Само 
је држава била у стању да осигура модерне здравс-
твене потребе (хигијена, чиста питка вода, сакупљање 
смећа, епидемијски прописи) и спроводити их. Држа-
ва се ради смањења затегнутости у друштву умешала 
у односе послодаваца и запослених. Разним прописи-
ма је покушавала помоћи запосленима: на пример 
у Енглеској су донели законе о фабрикама, у Немачкој 
су увели обавезно здравствено осигурање, осигурање 
у случају несреће (1884. године) и старосну инвалид-
ску пензију (1889. године).

НЕМАЧКА ПРИВРЕДА

Немачка привреда средином XIX  века 
Прочитај са мапе податке који се односе на немачку привреду. Који су повољни 
за развој, а који неповољни? Због којих привредних узрока теже немачке држа-

ве ка политичком уједињењу? [ З ]

Висока пећ британског проналазача 
Бесемера (Bessemer – 1855. г), којом 
је усавршена производња челика. 
Ускоро су у пећима француског Мар-
тина (Martin) и немачког Сименса 
(Siemens), производили квалитетан 
челик од отпадног гвожђа (1864. го-
дине)

Због чега  је била значајна индустрија гвожђа средином XIX века? Зашто се у Не-
мачкој најбрже развила тешка индустрија? Како је функционисала Бесемерова 
висока пећ (Бесемерова крушка)? [ З ]

2
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Архива
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Установи на основу података у којој фази се налазио развој пруске 
привреде у датом периоду. Које су карактеристике ове појаве? Које 

тенденције се примећују када је у питању број предузећа и број радни-
ка? На шта нам указују ови подаци? [ З ]

Упореди податке ових трију држава. Коју појаву потврђују подаци  из 
табеле? [ З ]

НАДМЕТАЊЕ АУСТРИЈЕ 
И ПРУСКЕ

„Имамо јако врелу крв и склони смо да натоваримо 
на себе многобројно оружје, и ипак морамо то 
учинити. Немци од Пруске не очекују либерализам, 

већ снагу. Баварска, Виртенберг (Würtenberg) и Баден још могу да поднесу 
либерализам, нико им не жели предати улогу Пруске. Пруска мора да сакупи и 
сачува своју снагу до повољног тренутка, што смо већ неколико пута пропустили. 
Границе Пруске после Бечког мира нису повољне за стварање јединствене државе. 
Велика питања се не одлучују говорима (баш је то била грешка 1848. и 1849. 
године), него гвожђем и крвљу.“ (Бизмарков говор, 1862. године)

Аустрија и Пруска
Какво територијално једин-
ство означава плави оквир 

на табели? Анализирај потен-
цијале две државе (привредни, 
политички, војни итд). Каква би 
била разлика између мало-не-
мачког и велико-немачког једин-
ства? [ З ]

Установи из ког политичког 
аспекта и циља анализира 

Бисмарк немачке политичке од-
носе. Каква средства предлаже 
за остваривање ових циљева? 
На која историјска искуства се 
позива? Упореди његов став са 
чињеницама и узајамним одно-
сима тога времена. [ З ]

ТАКТИКА БИЗМАРКА „2.§. (...) Његово Величанство цар Аустрије (...) са 
своје стране пристаје (...) да се сједини Краљевина 

Ломбардије и Венеције са Краљевином Италије (...) 
4.§. Његово Величанство цар Аустрије признаје да се досадашњи Немачки са-

вез распао и пристаје да се обнови Немачка без учешћа Аустријског царства. Ње-
гово Величанство исто тако обећава да ће признати чвршћи савез који ће Његово 
Величанство краљ Пруске северно од Мајне установити. Даље изјављује да се 
слаже да немачке државе које се налазе јужно од Мајне склопе савез чији ће наци-
онални однос са Северно-немачким  савезом бити предмет договора између њих, 
и који ће имати међународну самосталност.“ (Из тачака Прашког мира, 1866. го-
дине)

Какве битне промене фик-
сира овај мир у односу ве-

ликих сила? Какве фазе има овај 
процес? Зашто није припојила 
Пруска неке аустријске терито-
рије? Како се уклапа у Бизмар-
ков дипломатски план питање 
Венеције? [ З ]

3
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ПРИВРЕДНИ ИНДЕКС ПРУСКЕ ИЗМЕЂУ 
1840. И 1860. ГОДИНЕ

Година Број 
предузећа

Број 
радника

Просек броја 
радника 
у једном 

предузећу
Производња гвожђа и челика

1849 1 197 21 800 18
1855 1 111 34 900 31
1861 1 096 44 200 40

Производња машина
1849 188   6 200 33
1855 235 12 500 53
1861 314 20 700 66

Хемијска индустрија
1849 257 3 500 13
1855 286 4 300 15
1861 196 3 800 19

КАПАЦИТЕТ ПАРНИХ МАШИНА 
(МИЛИОНА КОЊСКИХ СНАГА) 

Година Немачка Енглеска Француска

1840 0,04 0,62 0,09
1850 0,16 1,29 0,37
1860 0,85 2,45 1,12
1870 2,48 4,04 1,85
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Стварање јединствене Немачке
На основу мапе одреди ди-
пломатске, војне и привред-

не узроке стварања јединствене 
Немачке. Које су биле оне чиње-
нице које су помагале, а које су 
спречавале сједињење Немач-
ке? На који начин су утицали ет-
нички односи на стварање једин-
ствене Немачке? [ З ]

Бизмаркова тактика за постизање 
јединствене Немачке

Какве интересе је морала 
уважити немачка диплома-

тија у интересу стварања јединс-
твене Немачке? Који су били 
спољнополитички кораци Биз-
марка? У каквој међусобној вези 
су били ови кораци? [ З ]

„11.чл. Председник савеза је краљ Пруске који носи титулу немачког цара. Цар 
је представник Царевине у међународним односима, објављује рат и склапа мир у 
име Царевине, склапа савезе и друге уговоре са страним силама, шаље посланике 
и прима их. За објављивање рата у име Царевине је потребна сагласност савез-
ничког савета, изузев ако нападну територију савеза или његову обалу...“ (Устав 
Немачке царевине, 1871. године)

Шта је делокруг владара? 
Упореди са табелом немач-

ког Устава. Анализирај изградњу 
немачке државе (уставност, сис-
тем законодавства итд). [ З ]

Проглашење Немачког царства у 
Дворани огледала у Версајској пала-
ти (детаљ)

Зашто је створена Немачка 
царевина тек после победе 

над Француском? Колико је сим-
боличан корак да је чин прогла-
шења обављен у палати Луја 
XIV [ З ]
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Државни систем Немачког царства
Установи државни систем 
(према садржају). Прикажи 

функционисање законодавне и 
из вршне власти. Какав је био од-
нос између чланица држава и 
централне власти? Која су била 
права цара? Упореди информа-
ције са табеле са информација-
ма из пређашњег извора. [ З ]

ОСОБИНЕ ГРАЂАНСКЕ ДРЖАВЕ 
– НОВИ ЗАДАЦИ ДРЖАВЕ 

„1. Ниже школство садржи следеће: моралну и грађанску наставу; писање и 
читање; француски језик и елементе француске књижевности; географију, наро-
чито Француске; историју, нарочито Француске, неколико савремених правних и 
политичко-привредних појмова, елементе природних наука, физике и математи-
ке, њихову примену у пољопривреди, у здравству, у примењеној уметности, у 

ручном раду и у кориштењу алата главних заната; елементе цртања, форме и 
музике; гимнастику. За дечаке војну обуку, а за девојке шивење.

2. У јавним нижим школама осим недеље један дан у седмици треба 
држати одмор да родитељи, ако тако желе, могу послати своју децу на 
верску наставу ван школе. У приватним  школама  веронаука је предмет 
који се може бирати. (...)

4. Ниже школовање је обавезно за децу оба пола од шесте до три-
наесте године. (...)

12. Ако једно дете из школе изостане четири пута по пола дана у 
року једног месеца, и школски одбор насеља није прихватио његово оп-

равдање, раније његовог оца или старатеља, или одговорну особу три 
дана раније треба обавестити и позвати пред горе наведени одбор у све-

чану салу насеља. Овде ће га подсетити на текст закона и упозориће га шта 
му је дужност. Ако неоправдано не дође пред одбор, може се казнити на овај 

начин:
13. (...) у временском периоду од петнаест дана до месец дана нека се испише 

његово име, презиме, занимање и чињеница која је установљена у вези с њим на 
капију сеоске куће.“ (Из француског Закона о школству, 1882. године)

На ком пољу закон регулише шкoлство? Шта су циљеви закона? На који начин 
приступају питању верске наставе? Због чега је закон изазвао бурни отпор като-

личке цркве? [ З ]

Кристална палата светске изложбе у 
Лондону 1851. године

Одреди везу између из-
градње грађанске државе и 

организовања светских изложби. 
[ З ]

Грађанска држава
Установи какве су промене 
настале након изградње 

грађанске државе. Какви проце-
си стоје иза промена? Које су 
везе између просеца? [ У ]
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„Радници! 
Много недаћа. Катастрофа, што може проузроковати рушење наше државе, то 

је биланс данашње Француске. Ову ситуацију су створиле наше владе.
Да ли се можемо подићи са мртве тачке, или смо неспособни?
Најновија збивања су доказала јачину париског народа. Убеђени смо да ће овај 

братски савез ускоро доказати и своју мудрост. 
Ауторитет је већ недовољан да успостави мир на улици, да да знак за поновни 

рад у радионицама. (...)
Анархија интереса је довела до тоталног рушења и до грађанског рата. Од сло-

боде, од једнакости, од солидарности треба да очекујемо да осигура ред на новим 
основама, да поново организује рад, (...)“ (Прокламација париске секције Прве ин-
тернационале, марта 1871. године)

„Париска комуна, узевши у обзир да су терет целог рата сносили рад, индус-
трија и трговина, а правда тако захтева да и имовина доноси жртве за добробит 
државе – одлучује: (...) Исплата кирије станова за периоде октобар 1870. године, 
те јануар и април 1871. године се одлаже.“

„У заиста: демократским републикама нема места (...) превеликим дажбинама, 
зато (комуна) одређује: (...) За службенике разних сеоских звања се одређује нај-
виша плата у износу 6000 франака годишње.“

„Париска комуна, узевши у обзир да су власници бројних радионица напус-
тили своје радње и не желе испунити своје грађанске дужности, не узимајући у 
обзир интересе својих радника; (...) одређује: (...) 

2. Треба начинити извештај о оним практичним мерама по којима би се у оним 
радионицама о којима смо говорили и без одлагања могао отпочети рад, али не од 
стране одбеглих власника, него из снаге кооперативног савеза намештених радни-
ка.“ (Из уредаба Комуне, 2-16. априла 1871. године)

Које чињенице су условиле владавину Комуне? Да ли је владавина Комуне била једна фаза развоја, или једна ис-
торијска случајност игром догађаја? Какав су однос имале према националној идеји (национализам) и према интер-

национализму, две супротне стране? [ У ]

Којим узроцима објашњава 
прокламација преузимање 

власти? Шта подразумевају под 
новим основама? [ З ]

Какве практичне мере при-
казују извори? Реализа-

цију копјих идеја и циљева при-
казују ове мере? Упореди ове 
мере са својим знањем о соци-
јализму [ З ]

Карикатура о Француској 1870. године. Два мушкарца предста-
вљају вође грађанске владе, а женски лик Француску. У позадини 
рађање сунца представља социјалистичку републику

Шта је симболично значење џакова са новцем и 
одсецање руке женског лика? На који проблем нам 

указује цртач? Како се односи према социјалистичкој ре-
публици? [ У ]

Барикада у Паризу за време Комуне. Фотографија је снимљена за 
време затишја у борбама

На основу слике установи друштвени састав ратника 
на барикадама. Каква оружја видимо на слици? Ока-

рактериши борбе којима су угушили Париску комуну. [ У ]
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После пада Наполеона III ново представничко тело у Бордоу је одлучило да Француска буде република (трећа 
република), и било је спремно да прихвати све тешке услове Немаца. Међутим, у Паризу је ово национално по-
нижење изазвало побуну. Изабрали су нови градски савет (Париска комуна – 15. марта 1871. године). У складу 
са саставом масе ново вођство је доспело у руке малограђанских социјалиста, који нису следили марксистички 
правац. Током њихове владавине од неколико месеци, која је протекла у борбама, покушали су спровести своје 
замисли (смањење улоге државе, државна контрола фабрика). Грађанска влада је у крвавим борбама вратила 
своју власт. После слома Комуне су у читавој Европи ограничавали радничке покрете. Међународна радничка 
организација, Прва интернационала, која је основана 1864. године, распуштена је. У целој епохи није било слич-
них покрета. 
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ДРУГА ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА Индустријска 
револуција у другој половини XIX века  потпуно je 
трансформисала целу Европу и Сједињене Америч-
ке Државе. Непрестани привредни и технички раз-
вој крајем века је условио поновни полет привреде. 
Главни мотор развоја је била тешка индустрија (ин-
дустрија железа, машинска индустрија и хемијска ин-
дустрија). Развијање је све више било везано за на-
учне резултате (електротехника, хемија итд), који су 
омогућили кориштење нових метода, нових носиоца 
енергије, нових машина и материја. Огромни капи-
тали, који су се нагомилавали у индустрији и у бан-
карском свету, омогућили су коришћење новина у 
индустрији. Нови привредни развој који је донео зна-
чајне  промене у друштву и у начину живота назива-
мо Другом индустријском револуцојом. 

ИНДУСТРИЈА На крају века најзначајнији извор енер-
гије још увек је био угаљ, а за сировину су користи-
ли железо. Међутим, железо је на све више места 
заменио челик што су производили у новијим модер-
нијим високим пећима (Бесемер, Томас, Мартин). По-
већањем димензија фабрика расла је ефикасност про-
изводње. 
 У овом периоду парне машине су постигле зна-
чајне резултате: парне локомотиве су достигле бр-
зину од 100 км на час, а пароброди су за неколико 
дана препловили океан. Нови извор енергије ове епо-
хе је нафта, а нова машина је мотор са унутрашњим 
сагоревањем. (Ото, Даимлер, Бенз). Проналажење 
нафте је дало значајан импулс, подстицај хемијској 
индустрији  (рафинирање), а експлозивни мотор са-
обраћају. На крају епохе производња аутомобила је 
прерасла у индустријске оквире и отпочео је развој 
авијације (браћа Рајт [Wright] из Америке, 1903. го-
дине). 

Електрицитет сe почетком XX  века пространио 
и отворио је широке могућности. Помоћу електричне 
енергије је решен проблем осветљавања (електрич-
на сијалица, Едисон) и питање отпремања енергије. 
Ефикасни и периодично функционисани електрични 
мотори су били нови извор снаге у разним фабри-
кама, али су били способни и за покретање мањих 
машина (нпр. ручна бушилица). Електрицитет је 
омогућио и брзи развој телекомуникације (Бел – те-
лефон, Маркони – бежични телеграф).    
 Развој једног проналаска је утицао на развој дру-
гих проналазака. Електрична струја је омогућила про-
изводњу у три смене и рад на покретним тракама, а 
мотори са унутрашњим сагоревањем производњу ау-
томобила итд. Проналаском динамита се муњевитом 
брзином развијало рударство, хемијска индустрија и 
војна индустрија. Масовна производња је довела до 
повећања потрошње.

НОВЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЕТОДЕ У ИНДУСТРИЈИ
Индустрија се до друге трећине XIX века, углавном, 
развијала у оквирима слободне конкуренције. У кон-

куренцији су слабији испали, а снажнији јачали, што 
је довело до развоја привреде. Економска наука ову 
епоху назива капитализмом слободне конкуренције. 
 Инвестиције Друге индустријске револуције тра-
жиле су огроман капитал. Ови капитали су створени 
сједињењем више предузетништва (концентрација ка-
питала), или удруживањем банака и предузећа. Вели-
ка предузећа су ступила у савезништво – да би ограни-
чила конкуренцију – и створила монопол. Постојало 
је више врсте монопола: најједноставнија форма је 
била када су само поделили тржиште и усагласили 
цене (картел), али се често дешавало да су се сједи-
нила цела предузећа (труст). Монополи су се лабаво 
везивали за национално тржиште. Тамо су улага-
ли где су се пружиле најбоље прилике (сировина, тр-
жиште, јефтина радна снага) и на тај начин су играли 
значајну улогу у извозу капитала.

ДРУШТВЕНИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ На Запа-
ду се, захваљујући  новим процесима (нарочито урба-
низација), смањивао број новорођених. У исто вре-
ме је крајем XIX века – делимично као споредна појава 
индустријске револуције – демографски бум на Истоку 
стигао Русију. Због пораста становништва у  све већој 
мери су се исељавали из средње и источне Европе. 
 Док је у првој половини XIX века у западној Ев-
ропи број радника растао, дотле се у другој половини 
века само њихов број повећавао, њихова пропорција 
даље није расла. Због развоја трговине и услужне де-
латности и због проширивања просвете почео се по-
већавати број службеника и средњег слоја.

У средњој и источној Европи скоро су се у исто 
време јавиле обе индустријске револуције, па је до-
шло до брзих промена. Зато је и стари и нови сис-
тем друштва функционисао истовремено, прела-
зећи један у други. Поседници су уживали разне 
привилегије, а између капиталиста и поседника, од-
носно између сељака и радника, су се појавили пре-
лазни слојеви. Истовремено постојање оба друштвена 
модела – ако су се још јавила у лошим животним при-
ликама – водило је до изоштравања друштвене напе-
тости.

УРБАНИЗАЦИЈА Повећан број становништва у Ев-
ропи је – осим исељавања – довео до миграције пре-
ма градовима, јер је пољопривреда све мањем броју 
пружала егзистенцију. У развијенијим западним др-
жавама становништво градова је већ чинило већи-
ну укупног становништва. Нарочито се повећавао 
број великих градова. Све више се распрострањи-
вао начин велеградског живота. Тековине нове епо-
хе, појава електричне струје и аутомобила, биоскопа 
и масовне забаве, прво су се појавиле у великим гра-
довима, и тек су се касније постепено распространи-
ле у осталим местима. 
 Огромна маса људи је живела на одређеном прос-
тору што је подразумевало нове изазове. Пружање ос-
новних услуга (вода, канализација, плин, електрика, 

27. Нови талас индустријске револуције и њене последице
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чистоћа) развило се у огромна предузећа. Потпуно се 
преобразила традиционална градска структура. Пара-
лелно са повећавањем градова све се више појави-
ла сегрегација градских четврти по функцијама. Не-
кадашње градско језгро је постало административни 
и привредни центар (city) који је био окружен индус-

тријским четвртима и стамбеним зградама. Повећава-
ла се сегрегација становништва по друштвеним група-
цијама. Раздвајање места становања и радног места је 
захтевало свакодневну мобилност огромне масе људи, 
што је довело до појаве градског саобраћаја (трам-
вај, аутобус, подземна железница).

ДРУГА ИНДУСТРИЈСКА 
РЕВОЛУЦИЈА

Прва и Друга индустријска револу-
ција

Објасни суштину друге ин-
дустријске револуције. Раз-

ликуј Прву и Другу индустријску 
револуцију. [ З ]

Предузеће тешке индустрије на јед-
ној немачкој слици

На основу слике прикажи 
но ве карактеристике разво-

ја тешке индустрије. [ З ]

ИНДУСТРИЈА

Главни показатељи индустријске производње у овој епохи
На који начин се појављује на табели Друга индустријска револуција? 
Шта су њене нове црте? [ У ]

1

2

3

Архива
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„Спавали су и под ведрим небом. Међутим, онима који су се тамо окупили то 
уопште није сметало. Подићи једну колибу није трајало више од неколико часова. 
Човек се зачудио када је видео како су за релативно кратко време могли уредити 
удобно место за становање. Било је међу њима и имућнијих који су располагали 
извесним капиталом. (...)

Мене је највише изненадило добро расположење које сам свуда уочавао. (...) На 
врху торњева за бушење свуда су се виле заставе са најразличитијим натписима. 
Сећам се једном, када сам посматрао реку, опазио сам два човека који су корис-
тили бушилицу коју су ногама терали, тражећи нафту непосредно поред реке. (...) 
Све су дубље бушили, не марећи колико времена треба да раде. (...)

Уместо хаоса ускоро је настао ред и организованост. (...) Оил Крик (Oil Creek) 
је данас град у којем живи више хиљада људи, као што је и Титусвил (Titusville) на 
другој страни долине. На овом подручју, где се пре неколико година производило 
неколико барела нафте (око 160 литара) – а и то су сакупили индијанци из племена 
Сенека – сада се налазе градови и рафинерије са више милиона долара капитала. 

У почетку је тамо било све најпримитивније. Нафту су сакупљали у баркама 
са плитким дном које су пропуштале: вода је процурила у барку, а нафта је полако 
исцурила у реку. Реку су на више места зајазили, па су у одређено време отворили 
бране и барке су отпловиле до реке Алехен (Allegheny), па преко ње до Питсбурга 
(Pittsbourg). Тако да није чудо што је долину и реку Алехен преплавила нафта.“ 
(Извештај Карнеџа [Carnegie], 1860. године)

Упореди резултате ове три 
државе. Какву појаву нам 

откривају подаци? [ З ]

Чиме бисмо могли упоре-
дити процес проналаска 

новог извора енергије? Прикажи 
на основу извора процес произ-
водње нафте. Какав је био темпо 
развоја, са каквим проблемима 
су се суочили током рада? [ У ]

Упореди текст са фотогра-
фијом модела Т. Колико су 

слични, а колико различити про-
цеси открића у Првој односно у 
Другој индустријској револу-
цији? [ З ]

„Једног зимског јутра 1907. године Хенри Форд (Henry Ford) ме је посетио 
у инжењерској канцеларији у предузећу на булевару Пикета (Piquette Avenu) и 
рекао: „Дођи са мном Чарли, хоћу да ти нешто покажем!“. Отишао сам са њим. 
Попели смо се на трећи спрат у северном крилу које  још нису уредили за ра-
дионицу монтирања. Погледао је радионицу и рекао је следеће: „Чарли, мени би 
требала једна соба, баш на овом месту. Подигни овде један зид, али нека остану 
велика  врата да може проћи аутомобил. Набави за врата један велики катанац. 
Када буде готово, довешћемо Џо Галамба (Joe Galamb). Нешто сасвим ново ћемо 
овде почети.“ Соба коју је измислио, постала је соба где се родио модел Т. Једва је 
прошло неколико дана (...) Џо Галамб се уселио са његовим једноставним алатима 
и са две зидне плоче. Плоче су се показале фантастичним. На њима су се могли 
правити огромни цртежи, па када су све исправили, цртежи су се могли одлично 
сликати, и то због две ствари: прво, да можемо сачувати планове од крађе, јер би на 
овај начин постало дискутабилно њихово порекло, друго, фотографије су служиле 
уместо дупликата планова.

За више од годину дана новорођенче собичка –  модел Т – упознао је цео свет.
(...)“ (Из мемоара Чарлса Соренсена [Charles Sorensen], сарадника Форда, 1913. 
године)

Бушилице нафте у Бакуу
Зашто се повећала потраж-
ња нафте на прелазу два 

века? Какве нове проналаске су 
користили током производње 
наф те у подручју Бакуа? [ З ]

Едисонова сијалица
Које гране је изменила поја-
ва сијалице? Где је имала 

снажан утицај електроника? [ З ]
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С б М ђ ј

КАПАЦИТЕТ ПАРНИХ МАШИНА (МИЛИОН КОЊСКИХ СНАГА)
Година Немачка Енглеска Француска

1840. 0,04 0,62 0,09
1850. 0,16 1,29 0,37
1860. 0,85 2,45 1,12
1870. 2,48 4,04 1,85



Епоха националних држава и царевина (1849–1914) / 185

„Видели смо како се на тенане стварао модел Т. Исто тако је настала покретна 
трака, најочигледнија карика масовне производње. И једно и друго се, тек онако, 
само развило (...) У данашње доба много мање чујемо о „масовној производњи“ 
него о „аутоматизацији“. Мада су конструисане по истом принципу: прво саставе 
оне измењиве делове које производе машине и ове саставе у једноставније кон-
струкције, из ових саставе цео производ. Главна разлика је у томе што је у случају 
механичке покретне траке много целовитија аутоматизација; где су људи некада 
управљали машинама, тај посао сада обављају на електронски начин, са много 
мање људи, и они контролишу електронику. 

Измењиви делови још ни 1913. године нису били нови. (...) На почетку нашег 
века Хенри Леланд [Henry Leland], кога је касније Форд узео у своје предузет-
ништво, исто је овај систем користио код првог аутомобила Кадилак /Cadillac/. (...) 
Што су код Форда увели, то у ствари није било ништа друго него што су делове 
пренели од једног радника до другог, док није била састављена цела конструк-
ција. Без обзира на то како су претходно користили неколико од ових основних 
принципа, у масовној производњи која се заснивала на редоследу ових принципа 
покретних трака, што је касније довело до  аутоматизације процеса, све је то израс-
ло из онога што смо ми између 1908. и 1913. године израдили у фирми Форд Мо-
тор Компани (Ford Motor Company). (...)“ (Из мемоара Чарса Соренсена [Charles 
Sorensen], 1913. године)

О која два процеса говори извор? Шта омогућава ова два процеса? На који на-
чин делују на радну снагу и на тржиште? [ З ]

Производња на покретној траци. Прво су траку користили у металургији и у производњи аутомобила. Мишљење Хенрија Форда о пла-
тама: “Одговарајућа плата није најмања свота за коју је човек још вољан радити, него највећа свота коју купац још трајно може испла-
тити.“

Шта је суштина производ ње на покретим тракама? Шта је условило њену појаву у овој епохи? Какав је утицај има-
ла на производњу нова метода? Какву промену примећујеш у мишљењу Форда за разлику од пређашњих ставова? 

У каквој вези је то гледиште са производњом на покретним тракама? [ З ]

Две методе лета: ваздушни брод, проналазак Немца Цепелина (Zeppelin), и авион браће Рајт (Wright) из Америке (1909. године)

Какве предности и какве мане је имао ваздушни брод у односу на авион? Које чињенице су омогућиле да се констру-
ише први авион на почетку XX века, и након једне деценије да се покрене производња авиона? [ З ] 

9

10

12

11

14

13

„Модел Т“ који је радионицу Хе-
нрија Форда претворио у велико 
предузеће (1908. године). Аутомо-
бил је пла нирао Јожеф Галамб, 
рођен у Макоу

Какве проналаске захтева 
индустријска производња 

аутомобила? Какве последице 
је  имала масовна производња 
аутомобила?
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НОВЕ МЕТОДЕ У 
ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНДУСТРИЈЕ

Врсте монополних организација
Одреди појам монопола. Која је разлика између појединих монопол-
них организација и шта је заједничко у њима? Прикажи везу између 

појаве монополних организација и настанка Друге индустријске револуције. 
[ З ]

ДРУШТВЕНИ И ДЕМОГРАФСКИ 
ПРОЦЕСИ

Демографски процеси у Европи у 
другој половини XIX века

Који су били правци мигра-
ције становништва унутар 

Европе и изван Европе? Које 
чињенице су условљавале ове 
правце? Који су били узроци 
исе љавања? Које су биле оне 
државе из којих се највише ис-
ељавало, а које су биле оне које 
су примале највише усељених 
лица? Прикажи међусобне ути-
цаје у овим процесима. [ У ]

Исељеничка породица и преглед 
исељеника на „Острву суза“. Болес-
нике, богаље, умоболне, који се нису 
могли бринути о себи, одавде су 
враћали у њихову државу

Из које друштвене група-
ције су били усељеници? 

Какав утицај је имало усеља-
вање на развој Сједињених Др-
жава? [ З ]
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„Кућа Тинапел (Tienappel) се налазила у дубини врта поред пута Харвестехудер 
(Harvestehuder). Прозори су joj гледали на зелену траву где није било ни најмањег 
трага од корова, а оданде се пружао поглед на јавни врт ружа и даље, на реку. 
Мада је конзул имао леп аутомобил, ипак је свако јутро пешке ишао до своје 
радње, која се налазила у старом делу града, да би се мало кретао, јер је много 
пута осетио притисак крви у глави. Пешке би се враћао кући, увек око пет сати, 
када је породица Тинапел почела ручати на културан начин. Конзул је био снажан 
и гломазан човек, облачио је увек одела од најбољег енглеског штофа. Његове 
плаве, мутне, помало избечене очи су се сакривале иза наочара са позлаћеним 
оквиром. Имао је црвени нос и проседу морнарску браду, а на малом прсту леве 
руке је носио прстен са црвени брилијантима. Његова супруга је умрла одавно. 
Имао је два сина Питера и Џемса. Један је служио код морнарице и био је ретко 
код куће, а други је радио у винској трговини оца, он је био и наследник предузећа. 
Домаћинство је већ годинама водила Шалин, кћерка златара из Алтоне. Она је 
увек облачила свежу штиркану набрану блузу. Шалин се старала да сто за доручак 
и за вечеру увек буде раскошно снабдевен хладним јелима, раковима, лососом, 
јегуљама, гушчијим белим месом и да уз ростбифт увек буде кечап Томато; будно 
је контролисала послужење (...)“ (Томас Ман: Чаробно брдо, 1875. године)

„Прво се Катрин пробудила уплашено. Тупо, од умора механички, без тога да 
је имала снаге да се сасвим пробуди. Затим је, скочивши испод ћебета, протрљала  
очи и запалила свећу. (...)

Сада је свећа осветлила четвороугаону, двокреветну собу са два прозора. Цео 
намештај се састојао од једног ормара, од једног стола и од две старе столице од 
ораховине, чији је сиви зрак бацао сенку на тамножуте зидове. Друго није било 
у соби: на клиновима, удареним у зид висиле су отрцане хаљине, на поду је био 
један бокал са водом, а поред њега једна глинена посуда за умивање. У кревету 
са леве стране је лежао двадесетогодишњи Захарије са млађим братом Жанленом 
коме је било једанаест година. У кревету са десне стране су спавала деца загрљена, 
Ленор коме је било шест година и четворогодишњи Анри. Трећи кревет је поде-
лила Катрин са својом сестром Алзиром која је са својих девет година била јако 
неразвијена и коју не би ни осетила поред себе да јој леђа не би стално притискала 
грба несрећне девојке. Стаклена врата су била отворена и могао се видети слични 
кутак у којем су отац и мати лежали у четвртом кревету, чувајући поред њихове 
главе једва тромесечну малу бебу Естелу (...)

За ово време Катрин је била заузета око штедњака са две пећи. Испод средњег 
роштиља је увек горео угаљ. Друштво је месечно свакој породици давало осам 
хектолитара тврдог отпадног угља који се јако тешко палио. Девојка није имала 
другог посла око ватре само да увече прекрије, а да га ујутру ражари са неколико 
комада изабрана, мека угља. Када је ставила на роштиљ котао са водом, чучнула је 
испред кухињског ормара (...)

Од јуче је остао само један мали комад хлеба, мада је сира било у изобиљу, 
али маслаца скоро ништа, иако за њих четворо треба да намаже хлеб са маслацем. 
Катрин је отпочела посао. Секла је танке комадиће хлеба, на један је ставила сир, 
други је намазала мало са маслацем и два парчета ставила једно преко другог. То 
је било за „загревање“, дупла порција коју су свако јутро однели у рудник. Четири 
„загревања“ су незадуго лежала на столу, лепо поређана, строго подељена на разне 
величине: отац је добио највеће, а Жанлен најмање парче.“ (Зола: Жерминал, 1885. 
године)

Ком друштвеном слоју при-
пада породица, приказана 

у делу Мана, а ком слоју у делу 
Золе? На основу Золиног текста 
установи занимање породице. 
Сакупи из оба текста оне речи 
које се односе на начин живота. 
Окарактериши начин живота ове
две друштвене групације. Како 
се односе аутори према приказа-
ном свету? [ З ] 21

19

Анри де Тулуз-Лотрек (Henri de Tou-
louse-Lautrec): Један Енглез у Мулен 
ружу

Шта нам казује слика, као 
историјски извор? [ З ]

Едгар Дега (Edgar Degas): Час бале-
та. У грађанском свету балет је за 
де војке наслућивао каријеру, али је, 
такође, имао  улогу разоноде и слу-
жио је као припрема за улогу жене за 
онога ко је могао плаћати часове 22

20
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Који су били узроци што у Француској није било повећања броја становника (демографски бум)? На који начин су до-
живели овај процес представници француског политичког живота? [ У ]

„Француски родитељи свесно и одлучно ограничавају величину породице.       
Може нам се чинити да је то једини узрок смањивању броја рођења. Али нисмо 

рекли све када смо говорили о намерној стерилизацији. Зашто Француска жели 
постати неплодна? Које друштвене чињенице су довеле до овог понашања? Зашто 
у Француској – у много већој мери него у другим државама – брачни парови желе 
да имају мању породицу него што су имали њихови преци у прошлости? Због 
чега је постала општа појава у француском друштву одлука за стварање малих 
породица? (...)

Што се тиче грађанства, за њих је увек била карактеристична ниска плодност. 
У свим европским градовима, а нарочито у онима где је мало радника, број умр-
лих увек превазилази број рођених. Ови центри се повећавају, захваљујући оним 
становницима који се усељавају, јер се надају да ће лакше живети и радити него у 
пољопривреди. 

(...) највиши слојеви уопште не утичу на  државни размер рођења, било колико 
деце да се роди у породицама овог малог слоја. (...)

Највише сељаци утичу на однос рођења. Они представљају три четвртине ста-
новништва, што значи од укупно 37 милиона, 25 милиона су сељаци. Према томе, 
ако се размер рођења у Француској на овако драстичан начин смањује, то, у првом 
реду, зависи од сељачких породица.

(...) Зашто је то тако? Јер изузетно велики терет значи подизање и васпитање 
петоро, шесторо, седморо или чак осморо деце. Зато што сељак, ослобођен емо-
тивних мотивација, првенствено се труди да ослободи себе од сваког непотребног 
посла и несреће. Да себи и за своју децу осигура такав степен личне удобности, у 
којој се не мора бринути за судбину својих потомака. Зато што за једног малопо-
седника или пољопривредног радника велика породица значи беду и несрећу. Јер 
оно парче земље што је било довољно за издржавање четири човека, не би било 
довољно за издржавање осморо људи. (...)

Економисти и статистичари су покушали одгонетнути да ли постоји било каква 
веза између плодности становништва појединих жупанија и расподеле имовине.
(...) Укратко, не може се наћи веза између богатства жупанија и између пораста 
њиховог становништва.

(...) А истина је, што треба отворено рећи и треба приметити, да је у фран-
цуским градовима и  насељима велико благостање и да постоји недостатак мора-
ла. Ово се не односи на ону моралност која је главни принцип грађанског закона 
и кривичног закона, него на моралност која наглашава да лични интерес треба 
жртвовати за јавни интерес. Благостање, луксуз, богатство који обасипају целу др-
жаву, деморализовали су традицију. Људи гледају, пре свега, да по цену што мање 
труда живе у што већој удобности. Зато се боје велике породице, јер она захтева 
више посла и допушта мањи луксуз. (...) Будућност Француске је у опасности ако 
се не нађе брзи лек за ову моралну болест.“ (Из броја Реву де де монд [/Revue des 
deux Mondes], 1882. године)

Како оцењује аутор ситуацију прираштаја француског становништва? Шта су уз-
роци смањивања броја становника? Какве појаве и везе се појављују у чланку, 

када говори о демографском буму? Аутор од промене морала очекује пораст станов-
ништва. Какво је твоје мишљење о томе? [ У ]

Визитација регрута у Француској
На који начин је приказана 
слика у вези изградњом 

гра ђанске државе? Како се мо-
гла односити грађанска држава 
према француским демограф-
ским процесима? [ У ]

23

25

 Ситуација прираштаја становништва 
у Француској током XVIII–XIX века

Упореди податке графико-
на и извора. [ У ]

24

Као што смо видели, паралелно са индустријском револуцијом, током XIX века становништво Европе се 
развијало у брзом темпу. Пораст становништва, унутрашња миграција, комадање сељачких поседа, исељавање 
становништва, све ово је представљало разне проблеме. Упркос овим бригама, пораст становништва државе ове 
епохе су доживљавале позитивно, јер се повећавало унутрашње тржиште, било је више радне снаге, а бројније 
становништво је представљало и значајнију војну силу. Међутим, из овог процеса је изостала једна европска 
држава, Француска. Број њеног становништва се споро повећавао, штавише, у једном периоду је и стагнирао. 
Слика је још занимљивија ако додамо да је у овој епохи било значајно усељавање у Француску из земаља јужне 
и средње Европе (нарочито из Италије и Пољске).
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СУКОБ СЕВЕРА И ЈУГА У првој половини XIX века
милиони усељеника су заузели плодно земљиште ве-
личине континента. Огромне oбласти су укључене у 
цивилизацију, што је проузроковало скоро потпуно ис-
требљење домородаца, староседелаца. Изградња же-
лезнице, потреба фармера за средствима кориштеним 
у производњи и потрошњи је у огромној мери проши-
рила унутрашње тржиште. Због тога се индустрија у 
градовима на источној обали брзо развијала. Повољ-
не могућности  привлачиле су значајан европски ка-
питал, што је у још већој мери побољшавало услове 
развоја. У међународну трговину Сједињене Државе 
су се укључиле са пољопривредним производима.
Пшеницу са севера и производе са јужних плантажа, 
у првом реду памука, извозили су у Европу, а одатле 
су увозили индустријске производе који су стварали 
конкуренцију домаћој индустрији.
 У овом раздобљу северни и јужни део Сједиње-
них Дражава се различито развијао. На северу су 
породична фармерска газдинства производила индус-
тријску робу, а на југу, који је био потрошач индус-
тријских производа, постојале су велике плантаже са 
робовима као радном снагом. Интереси Југа и Севе-
ра су били различити. Север је био заинтересован да 
у Америци прераде памук, и да јужне државе купују 
индустријске производе произведене на северу. Због 
тога се Север трудио да уведе заштитни царински 
систем. Међутим, јужњаци су помагали слободну 
трговину са Европљанима, да би памук могли по што 
већој цени продати, и да би што јефтиније куповали 
индустријске производе. 

Сукоб Севера и Југа изоштрило је прикључе-
ње новонасељених западних територија. Приликом 
уласка у унију у свакој новој држави-чланици треба-
ло је одлучити да ли се дозвољава у држави робо-
власништво. Јер је ово одредило да ли ће ојачати 
фармерско газдинство или плантажно, односно у за-
конодавној скупштини, да ли ће подржавати северне 
или јужне интересе. 

ГРАЂАНСКИ РАТ (1861–1865) Независно од привред-
них интереса Севера, све више људи је – у духу слобо-
де и по верском схватању – сматрало да у Сједињеним 
Америчним Државама треба укинути робовлас-
ништво (аболиционистички покрет). Рад аболици-
ониста (састанци, ослобађање робова) је утицао на 
становнике Севера да и они сматрају за важно сређи-
вање питања робова. Питања робова су поводом при-
мања нове државе сваки пут била на дневном реду, 
проузрокујући све крвавије сукобе.
 Обе стране су тражиле нове путеве без компро-
миса. Северњаци су (1854. године) основали Репу-
бликанску партију која је у свој програм уврстила 
увођење одбрамбених царина, ослобађање робова и 
да се фармерима дозволили да слободно заузму одго-
варајућа земљишта. Јужњаци, видевши да је Север, 
захваљујући усељавањима и развоју индустрије све 
снажнији, вукли су ка иступању из Уније. 

На председничким изборима 1860. године је по-
бедио републиканац Линколн (Lincoln). После ово-
га 11 јужних држава је иступило из Уније и ство-
рили су Конфедералне Америчке Државе. Северњаци 
су овај чин прогласили назаконитим, што је изазвало 
грађански рат (1861. године).
 Грађански рат се одвијао према односу снага. Пош-
то су официри америчке војске, углавном, били јужња-
ци (нпр. Ли/Lee), у почетку је рат доносио победе Југа. 
Међутим, Север је имао 22 милиона становника, а 
јужњаци само 9 милиона (од тога је било 3,5 мили-
она црнаца). Уз то скоро сви индустријски капаци-
тети су се налазили на северу. И тако је ускоро Север 
постао надмоћнији. Превагнула је чињеница што је 
флота била у рукама Севера, који је блокадом јужњач-
ких лука спречио снабдевање војске из Европе. 
 Амерички грађански рат је био први модерни 
рат у којем су користили достигнућа индустријс-
ке револуције (нпр. железницу, пароброд). Због мо-
дерног ватреног оружја број жртава је био огроман 
(око 600000 мртвих). На крају је северњачка ар-
мија на челу са генералом Грантом (Grant) победи-
ла јужњачку војску. 
 За време рата председник Линколн је издао тзв. За-
кон о насељавању (1862. године), да би придобио масу 
за наставак рата. Сваки амерички грађанин је имао пра-
во да за неколико долара добије 113 јутара „слободне“ 
земље на западу. Значајан акт је представљала председ-
ничка Уредба о ослобађању црнаца (1863. године).
 Захваљујући победи Севера Сједињене Држа-
ве су остале јединствене и наставио се развој при-
вреде на основу унутрашњег тржишта, путем, који 
је одредио Север. Робовласништво је укинуто, али 
масу некфалификованих радика из беде слобода није 
издигла. Праву једнакост – без имовине – нису по-
стигли. Јужњаци су, међутим, промене доживели као 
присилу, па су екстремисти ускоро организовали теро-
ристичку организацију Ку-Клукс-Клан (Ku-Klux-Klan), 
против црнаца и њихових заштитника (1866. године). 

НЕЈЕДНАКИ РАЗВОЈ Индустријска револуција се у 
развијеном свету у различитом темпу одвијала. Иако 
су они, који су се касније укључили,  кренули са ни-
жег нивоа, у производњу су увели најновија средства 
и методе, па су се брже развијали него државе цен-
тра (Енглеска, Француска). 
 У Сједињеним Америчким Државама и у Немач-
ком царству је била срећна комбинација прилива капи-
тала и примена нових метода са повољним природним 
и друштвеним условима. Ово је довело до промене 
центра светске привреде. За неколико деценија Сје-
дињене Државе су постале прва привредна веле-
сила, а Немачка је сустигла Енглеску у уделу од 
светске привреде. Ове две државе постале су надмоћ-
није од Велике Британије, а нарочито од Француске, и 
по количини производа и по технологији у новим гра-
нама индустрије, насталим током Друге индустријс-
ке револуције (електротехника, хемијска индустрија). 

28. Успон и неједнаки развој Сједињених Држава 
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 Политичка власт се увек спајала са привредном 
моћи дате државе. Међутим, развој војне технике још 
је у већој мери утицао на однос војних снага поче-
тком XX века. Оне државе које су заостале у при-
вредном развоју, ослабиле су и у погледу политичких 
позиција. Пошто су Велика Британија и Француска 
раније већ колонизовале свет, несразмерни развој је 
постављао питање поновне поделе колонија. Мо-
ноги ову епоху, због изградње империја, називају
империјализмом.

СЈЕДИЊЕНЕ ДРЖАВЕ ПОСТАЈУ ЧИНИЛАЦ СВЕТСКЕ 
ПОЛИТИКЕ Због природних извора енергије и због ог-
ромног усељења Сједињене Државе су постале свет-
ска привредна велесила крајем XIX века. Привредни 
потенцијал државе је био употребљен за експлоата-
цију сопствених пространих територија, што је на 
дуже стазе одредило политичке циљеве земље. Зато 
се амерички капитал појавио на светском тржишту. 
Међутим, велике инвестиције је пратила и све јача по-
литичка присутност. 

 Амерички монополи, слично немачким, у више ин-
дустријских грана су постали водећи у светској при-
вреди, превазишавши колонијалне оквире. Зато се Сје-
дињење Државе нису трудиле да добију колоније, 
него су се више трудиле да сачувају свој привред-
ни утицај, према доктрини Монро (Monroe). Аме-
рика није желела ни у Кини заузети територије као 
што су чиниле европске земље, него је прокламова-
ла доктрину отворених врата (1899. године), а то је 
значило слободну трговину на целој територији Кине. 
Европске силе се нису супротставиле највећој при-
вредној сили. Сједињене Државе су се и у Латинској 
Америци шириле, захваљујући надмоћи у привреди. 
Тамо где нису успевале користити привредна сред-
ства, употребљавале су војну силу као, на пример, у 
Средњој Америци. Заузимањем и војном контролом 
канала Панама (1914. године) овај регион је, без по-
говора, пао под амерички утицај. 
 Сједињене Државе су 1898. године покренуле рат 
ради поновне поделе колонија против Шпаније, све 
слабије колонијалне силе, у ком су узеле под своју 
контролу Кубу, односно, освојили Пуерто Рико и 
Филипинска острва. 

СУКОБ СЕВЕРА 
И ЈУГА 

„(...) Ни један грађанин Сједињених Држава ни било која 
друга особа неће од 1. јануара 1808. године саградити, оп-
ремити, снабдевати нити на било какав начин припреми-

ти брод или лађу ни за себе, ни за другога, ни као газда нити препродавац, нити 
власник у лукама или на територији под управом Сједињених Држава. (...) неће 
кренути из лука брод са поменутих места са циљем да из других краљевина, држа-
ва довози црнце или мулате или друге тамнопуте у луке и на територије које су под 
управом САД и тамо да их продаје или користи за рад. У случају да ипак саграде 
брод за овај циљ и њиме исплове, такву лађу треба одузети у име САД и покрену-
ти поступак против власника на оном територијалном суду на чијој територији су 
одузели брод. (...)“ (Закон Сједињених Америчких Држава, 1807. године)

Шта регулише закон? Колико се закон односи на систем робовласништва? Как-
ву тенденцију изражава? [ З ]

Сједињене Државе у првој половини 
XIX века

Прикажи, на основу мапе, 
насељеност и привредне, 

територјалне карактеристике Сје-
ди њених Држава. Каква је веза 
између привреде и робовлас-
ништва? Како су желели регули-
сати робовласништво? [ З ]  

1

3

Оглас о робу бегунцу. Ономе ко от-
крије где се налази роб, додељује 
се награда од 150 долара 

У којој мери је утицала на 
однос Севера и Југа појава 

о којој говори оглас? [ З ]

2

Архива
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„8. На оним територијама које је предала Француска Сједињеним Др-
жавама под именом Луизијана, на оним подручјима која се не налазе у по-
менутој држави северно од 36’30“ забрањено је држање робова, изузев ако 
су починили кривично дело. Даље, у случају да било која особа на чији 
рад и услуге полажу право побегне  на ово подручје из било које државе 
или територије Сједињених Држава, њен власник има право да   тражи 
да му је врати и треба је вратити оној особи која полаже право на рад или 
услуге поменуте особе.“(Из Мисури компромиса 1820. године)

Шта регулише овај пакт? Зашто су га прозвали компромисом? Какав је 
политички, економски и друштвени значај дозвољавања робовлас-

ништва у појединим државама? Због чега је услед развоја привреде постајао 
неодржив овај компромис? [ З ]

Привредни индекс Сједињених Држава и број робова
Каква је веза између робовласништва и производње памука? Које су 
тенденције развоја пољопривреде и индустрије? Какве политичке по-

следице су имали привредни процеси, приказани на табели? [ З ]  

Плантажа памука
Зашто су били потребни робови на плантажама? Који привредни процеси су могли учинити сувишним овај нехума-
ни систем? [ З ]

ГРАЂАНСКИ РАТ 
(1861–1865) 

„3. Нација може захвалити Савезу држава за стално по ве-
ћање броја становника, изванредан развој материјалних 
извора, брзи темпо развоја, срећу унутар државе и углед 

у иностранству. Ми одбијамо сваку тежњу, било од које стране долази, да се разбије 
држава. (...)

7. Опасна је нова политичка јеретичка догма, да Устав натурализује робовлас-
ништво на територијама Сједињених Држава, не узевши у обзир јасне одредбе 
овог документа и протест и судску и законодавну праксу. Ова догма има превратну 
тенденцију и угрожава мир и хармонију државе. (...)

12. Бринући се о приходима који помажу централну Владу, у виду разних даж-
бина на увоз (порез, царина), трезвена политика жели утеривање ових дажбина, 
јер оне унапређују интерес индустрије целе државе; (...)

13. Протестујемо против било које продаје или отуђивања заједничке земље, 
које колонисти у стварности поседују. (...)“ (Из програма Републиканске партије, 
1860. године)

Наведи три најважнија мотива програма. Прикажи њихову привредну, политичку 
и друштвену повезаност. [ З ]

Карикатура из доба грађанског рата. 
Линколн (Lincoln) и Девис (Davis) цепа-
ју мапу Сједињених Држава (пред-
седници Севера и Југа), док је у сре-
дини предсенички кандидат Мек Кле-
лен (Mc Clellen – некадашњи северни 
генерал)

Шта је порука карикатуре? 
Шта су њихове политичке 

намере? [ У ]

4
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7

8



192 / Епоха националних држава и царевина (1849–1914)

„Наређујемо да свака особа која је старешина породице, или онај који је до-
шао овамо у 21. години свога живота и грађанин је Сједињених Држава, или је 
декларисао своју намеру према законима за пријем у држављанство Сједињених 
Држава, и никад се није борио против Владе Сједињених Држава и није помагао 
њене противнике: та особа има право од 1. јануара 1863. године да поседује четврт 
селишта (160 акр, 113 јутара), или мању количину од оних заједничких поседа за 
које је пријавила куповину, или која су била за продају у износу од једног долара и 
25 цента у моменту пријаве. Под условом да онај ко већ има своје земљиште, или 
станује на њему, он тада, узевши у обзир услове закона, може поседовати још јед-
но земљиште које се граничи са досадашњим поседом. Међутим, укупна количина 
земљишта не може превазићи 160 акра (...)“ (Закон о насељавању  /Homestead Act/, 
1862. године)

„(...) Ја, Абрахам Линколн (Abraham Lincoln) (...) одређујем и декларишем да су 
особе, држане као робови у побуњеним државама, слободне и да ће од сада увек 
бити слободне. Извршна власт Сједињених Држава, заједно са војним и помор-
ским властима, признаје и браниће слободу поменутих особа. 

Истовремено наређујем да на овај начин ослобођене особе не примењују ни-
какво насиље, осим ако то чине у самоодбрани. Саветујем им, (да у колико су у 
могућности) да за одговарајућу плату и даље верно врше свој посао.

Даље изјављујем да оне особе које су у доброј физичкој кондицији могу сту-
пити у оружану службу Сједињених Држава: у посаде, у одбрамбене положаје, за 
стражаре и на друга места, као и на сваки ратни брод унутар поменутих служби.“ 
(Декларација о ослобођењу робова, 1863. године)

„1. Нека се уноси у закон (...), да сваки ослобођени слободни црнац и мулат 
може покренути парницу и може бити изведен пред суд и може се бранити пред 

Шта осигурава закон? Који 
друштвени слој жели при-

добити? Зашто је овај закон уве-
ла северна влада, зашто баш у 
то време? [ З ]

Амерички грађански рат (1861–1865)
Користећи мапу установи 
шансе сукобљених страна. 

Анализирај шансе за победу су-
кобљених страна у грађанском 
рату на основу односа снага. 
Упо реди стваран ток рата са сво-
јом прогнозом. Одреди разлоге у 
разликама. Које ратне операције 
можеш прочитати са мапе? [ З ]

Сукоб јужњачких панцирних бродова 
са северњачком флотом

На који начин је утицала 
тех ника на ток и карактер 

гра ђанског рата? Зашто су јуж-
њаци вршили експерименте са 
новом врстом брода? [ У ]

Шта значи ослобођење и 
шта су добили некадашњи 

робови? У какву привредну и 
друштвену ситуацију су дошли 
црнци у јужним државама? Шта 
саветује председник ослобође-
нима? На шта указује ово? Какве 
могућности пружа ова деклара-
ција црнцима за потпуну проме-
ну њихових живота? [ З ]

9
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свим судовима ове Државе. Може стећи личну имовину (...) путем наслеђа или 
куповином; и у сличним стварима у истој мери може сређивати своје послове као 
белци. (...)

2. (...) Сваки ослобођени слободни црнац или мулат, који су до сада живели као 
муж и жена и тако живе и сада, према закону се сматрају брачним паром и њихови 
потомци су законити у сваком смислу; (...)

6. (...) Сваки пословни уговор који склапају са ослобођеним или слободним 
црнцем или мулатом на више од месец дана, писмено треба спремити у два при-
мерка, (...)

7. (...) Свака званична особа је дужна и има право ухапсити и вратити закони-
том послодавцу таквог ослобођеног или слободног црнца и мулата, који је без оп-
равданог разлога напустио службу послодавца за време уговора. (...)“ (Грађанска 
права ослобођених у држави Мисисипи, 1865. године)

„1. На територији Сједињених Држава и на осталим подручјима, која правно 
припадају Америчким Државама, забрањено је држање робова. Служба без своје 
воље може се прихватити само ако је она изречена као казна за почињено кривич-
но дело.“ (13. допуна Устава, 1865. године)

„Они грађани који су рођени, или су стекли држављанство на територији Сје-
дињених Држава и на осталим подручјима која правно подпадају Америчким Др-
жавама, држављани су Сједињених Држава и грађани државе свога места стано-
вања.

Државе не могу доносити и извршавати такве законе који нарушавају приви-
легије или имунитет грађана Сједињених Држава.“ (14. допуна Устава, 1868. го-
дине)

„1. Бирачко право држављанина Сједињених Држава не могу одузети ни Сје-
дињене Државе ни поједине државе, не могу ускратити ни због порекла нити 
пређашњег робовског стања.“ (15. допуна Устава, 1870. године)

Јуриш северњака
Који су били нови, а који 
традиционални елементи у 

америчком грађанском рату? [ З ]

НЕЈЕДНАКИ РАЗВОЈ

Окарактериши правни, при-
вредни и друштвени поло-

жај ослобођених. [ З ]

На основу закона установи 
положај црнаца. На којим 

подручјима су желеле довести 
црнце у равноправни положај 
допуне Устава? [ З ]

Повећање производње
Анализирај да ли су пого-
дни подаци приказани за 

илустрацију неједнаког развоја. 
Образложи своје мишљење. Ко-
ји су узроци ове појаве? [ З ]
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СЈЕДИЊЕНЕ ДРЖАВЕ ПОСТАЈУ 
ЧИНИЛАЦ СВЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ 

„Циљ наше средњоамеричке политике је да 
пружимо помоћ таквим државама као што 
су Никарагва и Хондурас. Оне ће одмах 

доносити приходе. Сједињене Државе ће имати двоструку националну предност. 
Пре свега, потпуно је јасно да је доктрина Монро у државама које се граниче са 
каналом Панама и у подручју Карипског мора плодоноснија него ма где на другим 
подручјима. Истовремено, спровођење ове доктрине целом тежином зависи од 
Сједињених Држава. Зато је врло важно да државе овог подручја избегну опасност 
да се оптерете иностраним дуговима и да дестабилизују своје финансијско стање. 
Јер прети опасност унутрашњег немира и међународног конфликта. Полазећи од 
тога, Сједињене Државе радо помажу америчке банкаре који желе пружити помоћ 
за обнову ових држава. Успостављање таквог финансијског стања и заштита 
царинских служби, да не постану плен свакојаких диктатора, заувек би уклонили 
опасност од страних кредитора и од револуције.

Друга предност за Сједињене Државе је та што ће оживети све луке на југу и 
у центру и што ће подстаћи индустрију и предузетништво Југа.“ (Детаљ говора у 
Конгресу америчког председника Вилијема Тафта 1912. године [William Taft,1909–
1913])

Анализирај реч помоћ у ре-
торици председника. Каква 

политичка средства су примењи-
вале Сједињене Државе у Цен-
тралној Америци? Прикажи у че-
му су слична и у чему се разликују 
примењена средства у одно су 
на класичну колонизацију. [ З ]

Чика Сем [Uncle Sam] (Сједињене 
Државе) спасава водену вилу (Куба)

На основу историјског атла-
са установи од чега су „спа-

сле“ Сједињене Државе Кубу. На 
основу ове чињенице карактери-
ши средњо-америчку политику 
Сједињених Држава. Начини ма-
пу о америчким намерама. На 
мапи покушај навести што више 
информација које откривају уз-
роке ове појаве. [ З ]

Упореди централне проблеме ова два дела и њихов приступ у делима. Одреди колико зависи начин приступа про-
блемима од тога када су дела настала. Зашто су оба романа постала популарна у Мађарској? Покрени расправу о 

томе да ли се наведена дела могу поставити једно наспрам другога. [ У ]

– Не бих радо продао – рекао је господин Шелби замишљено. – Треба да вам 
кажем, господине, да сам ја хуман човек и грозим се тога да одвајам дете од своје 
мајке.

– Заиста? Па да... То је природно. Ја разумем, свакако. Страшно је непријатно 
понекад, када имамо проблем са женама. Увек сам се грозио од њиховог плача и 
њиховог вриска. То је страшно непријатно, али ја сам тако навикао обавити посао, 
да обично немам ни удео у њему, господине. Шта велите, ако би послали девојку 
на један дан, на једну недељу, или шта ја знам; тада би могли на миран начин оба-
вити посао - док се врати, крај је свему. Ваша милостива супруга могла би јој купи-
ти неколико минђуша или нову хаљину, или нешто друго, тада ће се смирити. 

– Бојим се да не.

17

18

19
На бакарним плочицама су уписани 
лични бројеви робова и њихово за-
нимање (тесар и домаћи слуга)

На који начин приказују 
ови предмети стање робо-

ва? [ У ]20

Амерички грађански рат је избио, у првом реду, због привредних интереса, али је било значајно питање и 
ослобођење робова. Победа северњака је донела укидање ове срамне установе у Сједињеним Америчким Држа-
вама. Анализирајмо ово питање помоћу детаља из два дела двојице писаца који нису били савременици: Harriet 
Beecher Stowe: Чича Томина колиба и  Margaret Mitchell: Прохујало са вихором.
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– Бог вас благословио, како да не! Знате, ови црнци нису такви као 
ми белци. Они примају све, само треба знати како. Гледајте – рекао је 
Хали, рекао је то искрено и са поверењем – има ко каже да наш занат 
окамени људско срце: ја нисам то искусио. Верујте ми, ја никад нисам 
могао чинити тако шта, као што су неки из нашег заната. Познавао 
сам неке, који су дете истргли из мајчиних руку, и тако изложио за 
продају, док је жена урлала и беснела све време... То је веома лоша 
процедура... Оштећује робу... Понекад је не можеш употребити ни за 
шта. Једанпут сам видео у Орлеану једну лепу девојку која се сас-
вим упропастила због тога. Купац је лицитирао за њу, али њено дете 
му није било потребно; каква је била то жена, сасвим је подивљала, 
само да сте је видели! Замислите, како је грлила своје дете и викала 
и сасвим је била ван себе. Још и сада ми се сасвим следи крв када 
се присећам тога. Када су јој одузели дете, њу су затворили. Сасвим 
је полудела и кроз недељу дана и умрла. Хиљаду долара, господине, 
бачено је кроз прозор, само зато јер нису знали како да поступају – па 
то је ситуација! Увек онај прође добро, који је хуман, господине; ја из 
искуства говорим.“ (Детаљ из романа „Чича Томина колиба“)

Установи који елементи указују на то када је настао роман. Начи-
ни списак ликова из овога детаља. У каквим околностима се могао 

обавити овај дијалог? Зашто је личност једног говорника противречна? 
[ З ]

„Како да не, како да не, чуо је о издајницима, јужњацима, који су 
једанпут само окренули своје кабанице, и постали плаћеници Јенкија. 
Чуо је и о Јенкијима који су преплавили Југ, као лешинари после рата, 
наша овоземаљска имовина је стала у један кофер. Због тога су их 
назвали коферашима. Чуо је неке ствари о Канцеларији ослобођених 
и о неугодним искуствима. Знао је да су се црнци занели од славе и да 
се многи понашају безобразно. Међутим, ово није могао ни замисли-
ти, јер у животу није видео безобразног црнца. 

Ашли је једном рекао да се са јужним државама понашају као 
са потлаченом провинцијом. И да је политика победника је да у што 
већој мери потисну губитнике. То је за Скарлет била сплетка без икак-
вог смисла. Политика (...) Само нека се ради, нека се ради свом снагом 
и нека се не брине шта ради Влада јенкија. Важно је да се, коначно, 
завршио рат. (...)

Овај уред је у градове из многих крајева привлачио хиљаде и хиља-
де ослобођених црнаца, које је ошамутио нови свет и који су верова-
ли да ће се од сада само ленити. Канцеларија им је давала припомоћ, 
пошто су били без посла, одржавала их је, и тиме је тровала њихово 
размишљање. Џонс Вилкерсон, који је био некадашњи инспектор Же-
ралдов, био је шеф канцеларије, а његов заменик је био Хилтон, супруг 
Катлин Калвер. Обоје су марљиво ширили вест како јужњаци и демо-
крате само чекају прилику да црнце поново приморају на ропство и да 
је једина нада црнаца да избегну ову судбину да се у сваком погледу 
заштите од стране Канцеларије и Републиканске партије.

Вилкерсон и Хилтон су још говорили црнцима како су они исто 
тако вредни грађани државе као што су и белци и да нема никакве 
разлике међу њима. Ускоро ће озаконити брак између црнаца и бела-
ца, и ускоро ће поделити некадашње плантаже и да ће сваки црнац 
добити 40 акра земље (16 јутара) и једну мазгу. Успут су их стално 
узбуђивали причама и подацима о немилосрдности јужњака, тако да 
и у Џорџији, где је био досада највећи мир између робова и њихових 
власника где нико никад није чуо о угњетавању, све више се ширила 
расна и класна мржња. (...)“ (Прохујало са вихором, 1936)

На основу чега можемо установити време настанка романа? Како 
текст приказује однос црнаца и белаца? Какав проблем нам осве-

тљава ова књига – без обзира на епоху? Због чега се овај роман – и про-
тив забране – толико читао у Мађарској после Другог светског рата? [ З ]

Насловна страна и једна илустрација из књиге Чича 
Томина колиба

На који начин су покушали изразити илу-
стратори поруку књиге? [ З ]

Трговина робовима
Састави извештај на основу слика о тр-
говини робовима. Покрени расправу о 

односу робовласника према  америчком Уста-
ву. [ З ]

21
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НОВЕ ЦРТЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ Ширењем индустријске 
револуције колоније су временом постале доставља-
чи сировина за матичну земљу и тржиште за све већу 
количину индустријске робе из матице. Поседовање 
колонија је постао извор развоја привреде, зато су 
велесиле чиниле све да освоје што веће територије. 
 Колонизација је у последњим деценијама XIX 
века, после окончања европских ратова добила нови 
подстрек, што је довело до тоталне поделе света. Оне 
државе (Велика Британија и Француска) које су већ 
раније освојиле веће територије имале су своје коло-
није, али су се у овој епохи у бржем темпу шириле.
Нове државе–колонизатори (Немачка, Италија) су 
имале скромније резултате. У првој деценији XX 
века су могле отети територије само једне од других, 
или од ослабљених велесила (Португалија, Шпанија), 
као што су то чиниле Сједињене Америчке Државе са 
Филипинским острвима (1898. године). Због тога је 
борба за колоније постала главни извор напетости 
између велесила, а то је претило војним сукобом. 

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И ЊЕНА КОЛОНИЈАЛНА ИМ-
ПЕРИЈА У Енглеској се у другој половини XIX века 
учврстила парламентарна демократија. Педесетих го-
дина су проширили бирачко право, а касније су увели 
опште бирачко право за сваког мушкарца (1884. го-
дине). Према вољи гласача две велике партије су се 
смењивале у управљању државом: либерали (ви-
говци) и конзервативци (торијевци). Грађанска држава 
је на утицај све јачег синдикатског покрета увела за-
коне у интересу радника (осмосатни радни дан, пен-
зионо и инвалидско осигурање, припомоћ незапосле-
нима). Проширивањем бирачког права на крају епохе 
је израсла у значајну силу Радничка партија (Labour 
Party, 1906. године) која је ушла и у Парламент. 
 Енглеске партије су једногласно потпомагале про-
ширење колонија. У овој епохи Велика Британија 
је своју европску политику потчинила овом питању. 
Тако, док су европске силе блокирале снаге једне дру-
гима, Британци су основали највећу колонијалну им-
перију на свету. У специфичној ситуацији су биле
Канада и Аустралија, две колоније, насељене из 
матице. Приликом колонизације истребили су домо-
роце, те је број белаца постепено растао. Аустралија, 
која је на почетку века била колонија за робијаше, зах-
ваљујући налазиштима злата, кренула је ка развоју. 
Заједно са Канадом је стекла статус доминијума,
што је значило лабавију зависност од Велике Брита-
није. Доминијуми су имали свој Парламент и одговор-
ну Владу.  

Најдрагоценија британска колонија била је 
Индија. Производи британске индустрије током XIX 
века упропастили су индијску занатску индустрију.
Пошто је потражња за памуком све више расла, тако 
се производња памука све више ширила на рачун жи-
тарица. То је довело до избијања глади. Источно-
индијско друштво, које је управљало Индијом, није 
могло спречити незадовољство осиромашеног станов-

ништва. Након буне војника-домородаца (устанак си-
поја, 1857. године) која је била угушена у крви,  не-
посредно управљање Индијом преузела је држава 
(крунска колонија). Огромном територијом су упра-
вљали малим енглеским снагама, јер су у управу 
укључили и месни водећи слој. Рад у управи колоније 
постао је приступачан и за Индијце. У следећим де-
ценијама је створена нова индијска интелигенција,
васпитана у духу европске културе.
 Британци су са великом снагом учествовали у ко-
лонизацији Африке која је раније сасвим изостала из 
овог процеса. Њихов циљ је био заузимање источ-
не Африке и главних стратегијских тачака кон-
тинента. У овом смислу се изградила железница из-
међу Каира и Рта добре наде. Рт добре наде, који је 
било јужна по лазна тачка, већ су раније заузели. На 
крају века су желели проширити своју власт над јуж-
но-афричким територијама, које су биле богате у на-
лазиштима злата и дијаманата. Овде су се сукобили са 
холандским колинистима – бурима, који су раније бе-
жали према северу од британских колониста. У Бур-
ском рату (1899–1902), због упорног отпора Бураца, 
само су након крвавих битака могли победити. Еги-
пат, последњу тачку железнице на Северу, након из-
градње Суецког канала (1869. године), постепено су 
ставили под контролу. Египат је био једна од стани-
ца база које су Британци изградили од Гибралтара до 
Индије, ради очувања пута према својој најважнијој 
колонији. 

ФРАНЦУСКА И ЊЕНЕ КОЛОНИЈЕ Французи се нису 
могли помирити с тим да су изгубили Алзас и Лоре-
ну. Француска политика је била прожета духом ре-
ваншизма. Због тога је колонизација постала друго-
разредна, како у дипломатији, тако и у развоју армије. 
Поред флоте одржавали су огромну копнену армију. 
Француска привреда се у много споријем темпу раз-
вијала, број становника се споријим темпом повећа-
вао, него код супарника, у Немачкој.
 Французи су учврстили своју власт у Индокини,
али главни правац њиховог проширења је била Се-
верна Африка. Заузели су огромне територије Саха-
ре које су биле тада безвредне у привредном смислу. 
Међутим, њихов велики план о француској колонијал-
ној империји, која би се простирала  од Атлантског 
океана до Црвеног мора, нису успели остварити. 
Узалуд су изградили Суецки канал из капитала фран-
цуских ситних капиталиста, пошто су Енглези посте-
пено покуповали деонице. Војнички поход није био 
успешан: у долини Нила француске трупе се нису 
смеле сукобити са знатно јачим британским снагама 
(Фашхода, 1898. године). Њихово повлачење је про-
узроковао и реваншизам, јер се нису хтели истовреме-
но сукобити са Немачком и са Великом Британијом. 

НЕМАЧКА И ЊЕНЕ КОЛОНИЈЕ Крајем XIX века и у 
Немачкој су увели опште бирачко право. Међутим, 
премијера (канцелар) је именовао владар, а и Влада 

29. Велeсиле  и колонизација
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је била одговорна владару, зато је утицај династије био 
јак. После смрти Виљема I, који је сарађивао са Бизмар-
ком, Виљем II, унук Виљема I је отпустио канцелара и 
дао је нови спољнополитички правац Немачкој. 1890-
их година немачка политика, ослањајући се на при-
вредне резултате, укључила се у борбу за колоније, не 
занемарујући ни европску политику. Слично Енглезима 
и Французима покушала се агресивно ширити. 
 Пошто се касно укључила  у колонизацију, Немач-
ка је изван Африке само неколико мањих територија 
могла заузети. Међутим, на црном континенту је ус-
пела створити три значајне колоније (Камерун, Ју-
гозападна Африка, Немачка Источна Африка) и зау-
зела је мали, али вредни Того. 

КОЛОНИЈЕ МАЊИХ СИЛА Холандија и Белгија, које 
су предњачиле у развоју, такође су располагале зна-
чајним колонијама, захваљујући великим силама 
које су тако биле мирне да ове територије неће дос-
пети у руке њихових супарника. На овај начин Холан-
дија је заузела Индонезијска острва, а Белгија Конго 
који је био у окружењу три немачке колоније. 
 Слично Немцима, и Италијани су се касно укључи-
ли у колонизацију, али развој Италије није пружао при-
вредну основу за остваривање великих планова. Због 
тога су само мање и безвредне територије могли зау-
зети (нпр. данашња Либија, Еритреја и Сомалија).

ЈАПАН НА ПУТУ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ Ова држава на 
Далеком истоку, слично Кини, у XVII веку се поку-
шала изоловати од европских утицаја. Међутим, фло-
та Сједињених Држава ју је приморала да отвори 
своје луке (1854. године). Јапан се ипак није претво-
рио у колонију, па чак ни у полуколонију, пошто је био 
у стању да преузме тековине индустријске револу-
ције. Ово је успео учинити због структуре друштва. 
Осим Европе, само су се овде створили – на бази при-
ватне имовине – такви имовински односи који су се 
могли прилагодити тржишним условима. 
 Потребне друштвене и политичке промене је спро-
вео цар Меиџи (1868–1912) који се ослањао на мало-
поседнике-племиће (самураји), потиснувши тради-
ционални шогунски (велики везир) систем. Реформе 
Меиџија (1868. године) нису значиле само одбаци-
вање старог феудалног система, него и преузимање 
европских тековина (грађански устав, европски стан-
дарди и машине, европско одевање, обавезно школо-
вање, иностране студије итд).
 Модернизација је донела неочекивани успех. 
Крајем XIX века Јапан је постао развијена капита-
листичка држава. Пошто је био сиромашан у сирови-
нама, трудио се да осваја. Увели су општу војну обаве-
зу. Јапан је постао регионална сила и отпочео је своја 
успешна освајања (Кореја, Тајван).

Епохе колонизације (јачина црвене боје означава 
важност наведених фактора)

Установи  карактеристике колонизације 
то ком четири века помоћу приказаних 

фак тора. Прикажи и разлике између четири 
века. Групиши факторе по својој садржини. [ З ]

НОВЕ ЦРТЕ 
КОЛОНИЗАЦИЈЕ

„Тврдим, да смо ми прва нација 
света, и што нас више има на свету 
тим је боље човечанству. (...) Ако ће 

под нашом влашћу бити већина света, ратова више неће бити. (...) Бог 
је за своје оруђе изабрао расу која говори енглески. (...) Зато ако има 
Бога, сигурно би радо видео да се мапа Африке префарба са толико 
британских боја, са колико се само може!“ (Сесил Род [Cecil 
Rhodes]) 

„Један Енглез се никада неће збунити када мора заузети став у мо-
ралним питањима. Као борац за слободу и независност, заузеће пола 
света и то назвати колонизацијом. Ако жели ново тржиште за своју 
неквалитетну менчестерску робу, послаће мисионара да проповеда је-
ванђеље мира. Домороци ће убити мисионара, на шта ће он оружјем у 
руци трчати, тобож у одбрану хришћанства, освајаће у име хришћан-
ства и тврдиће да је тржиште награда Неба!“ (Енглески писац Џорџ 
Бернар Шo [G.B.Shaw])  

Прикажи опште и својствене карактеристике британског национа-
лизма. Упореди мишљење Рода и Шоа. [ З ]

Карикатура о распарчавању кинеске торте

Коју форму колонизације приказује кари-
катура? Које су велесиле приказане на 

карикатури? Како их приказује карикатурис-
та? [ З ]
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ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И ЊЕНА 
КОЛОНИЈАЛНА ИМПЕРИЈА 

„(...) проценат радничке класе у погледу садашњих 
бирача је – на наше велико задовољство – већи 
него што смо претпостављали, али је мањи него 

што је био 1832. године. (...) Вероватно не претерујем када тврдим да оне силе које 
се скривају у школству, када су у питању практични циљеви, побољшали су стање 
масе. Што се тиче штампе, на овом подручју је извршено ослобођење и проширење. 
Не  верујем да господа која седе у опозицији, не осете каква је велика корист од 
слободе штампе, када по цени од једног пенија и јефтиније излазе новине сваки 
дан на милионе примерака, тако да статистика већ и не може пратити њихов број. 
Поред тога, штампа доноси у кућу сваком нашем сународнику свих друштвених 
класа извештаје о јавним пословима и на овај начин буди интересовање према 
овим стварима.“ (Детаљ из говора британског премијера Гладстона [Gladstone], 
1866. године)

„1. члан. Вође Уједињеног племенског савеза Новог Зеланда и самосталне и 
независне племенске вође који нису чланови савеза, препуштају своја права и 
власт Њеном Величанству енглеској краљици без икаквих услова, која права и 
власт упражњавају над оним територијама које поседују или мисле да поседују.

2. члан. Њено Величанство енглеска краљица осигурава и гарантује поглави-
цама и племенима неометано поседовање њихове земље, њихових поседа, шума, 
места за риболов, који су у власништву племенских вођа и племена и њихових 
породица и појединаца.  Исто тако, сваку њихову некретнину коју колективно или 
појединачно поседују, могу задржати у својој својини док само желе. Али племен-
ске вође уједињених племена и независне племенске вође препуштају Њеном ве-
личанству право куповине ових поседа, уколико су власници спремни да их отуђе, 
по цени у којој се спорезумеју власници са пуномоћним представницима Њеног 
Величанства.

3. члан. Њено Величанство енглеска краљица проширује на домороце на Но-
вом Зеланду своју краљевску заштиту и додељује им сва права и привилегије бри-
танских поданика.“ (Из вајтаншког споразума, 1840. године)

Установи на основу извора начине и циљеве колонизације. [ З ]

„Нека буде познато сваком муслиману и хиндуисти, становницима Индије, да 
је управљање наше државе једна од највећих тековина са неба. Неће тирани и 
узурпатори нама управљати! (...) Сјединимо се за одбрану живота, имовине и вере 
и истерајмо Енглезе! Сви хиндуисти и муслимани нека пруже узајамну помоћ, сви 

Одреди за шта се залаже 
премијер. Којим аргументи-

ма потврђује свој став? Какви 
привредни и друштвени процеси 
стоје иза планираног корака? [ З ]

Британске колоније и плакат једног британског производа (сенфа)
Да ли се мењао правац колонизације у датом временском периоду? Шта је био циљ британског ширења у поједи-
ним подручјима? Наведи државе са којима се сукобила Енглеска током колонизације. Прикажи на основу мапе 

суштину и исход конфликата насталих поводом колонизације. Шта инспирише плакат? [ У ]
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Које идеје препознајеш у 
прокламацији? Осим под-

стицања одушевљења на шта су 
обратили пажњу састављачи те-
кста? [ З ]

према својим снагама. Ко је стар, тај нека се моли за победу. Ко је стар и богат, 
нека жртвује свој новац за свети рат. Ко је здрав и млад, нека ступи у армију. Не 
боримо се за овоземаљске предности, него за нашу веру. Велики или мали, сви смо 
једнаки у светом рату.“ (Из прокламације Сипоја, 1857. године)

„Овим путем дајемо на знање кнезовима-домороцима Индије да све оне угово-
ре и споразуме које је склопило поштовано Источно-индијско друштво или неко 
други у његово име, признајемо и дословце ћемо испоштовати, и надамо се да ће 
они исто тако чинити.

Не желимо проширити садашњу територију наших поседа и нећемо трпети 
да остане без казне било каква агресија која је уперена према нашим поседима и 
нашим правима. Нећемо дозволити ни узнемиравање поседа других. Тако ћемо 
поштовати право, достојанство и поштење кнезова-домородаца, као да су наша 
сопствена права. Желимо да они и њихови поданици уживају такво благостање 
и друштвени просперитет, што може бити плод само унутрашњег мира и доброг 
управљања. (...)

У име Наше Краљевске Воље изјављујемо да због своје вере нико не може 
уживати предности и нико не може бити узнемираван или мучен. (...) И надаље 
желимо да наши поданици, уколико је то могуће, било какве расе или религије 
слободно, без предрасуда могу примити службе за обављање оних задатака за које  
их њихова способност, личност, школованост оспособи.“ (Прокламација краљице 
Викторије 1858. године)

У Индији војници-домороци (сипоји) 
током устанка напали су енглеске ко-
лоније и никог нису поштедели

Због чега је овај рат био 
обо страно немилосрдан? 

[ З ]

Одреди промене у систему 
управљања Индије. Сакупи 

права која обећава краљица ин-
дијским поданицима. Због чега је 
дошло до промена? [ З ]

Бурски напад против једног енглеског 
оклопног воза. Холандски колонисти 
Јужне Африке у првој половини XIX 
века  повукли су се на север, бежећи 
од енглеских колониста. Међутим, 
крајем XIX века на њиховој земљи 
су пронашли дијамант, зато су Бри-
танци  желели заузети и њихову нову 
отаџбину, што су успели само након 
вишегодишњих крвавих борби

Какав начин борбе су ко-
ристили Бури против бри-

танске армије? Зашто су успели 
само после тешких и немилосрд-
них ратова победити Буре? [ З ]
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ФРАНЦУСКА И ЊЕНЕ 
КОЛОНИЈЕ 

„Да ли је Француска само континентална сила? Да ли је 
истовремено Француска и друга поморска сила на свету? 
(...) Због тога сваки део, па и најмањи делић наших 

колонија треба сматрати светим (...) Погледајмо на тренутак мапу света и видећемо 
каквом грозничавом брзином изграђују тржиште велике нације, које су наши 
пријатељи или супарници (...), понављам, погледајмо каквом истрајношћу захтевају 
свој удео на још неоткривеним континентима, у Африци, у Азији – где је тако 
велико богатство – и нарочито у оној огромној Кинеској царевини (...) 
Претпостављам да нам Кина неће објавити рат, а са наше стране ни ми јој не 
желимо објавити рат. (...) Желимо се само трајно учврстити у ушћу Црвене реке 
(...)“ (Говор француског премијера Јула Ферија [Jules Ferry], 1883. године)

„Ми нисмо острво као Енглеска (...) Нас не окружују брда и мора, као Шпанију. 
Ми смо на средини цивилизоване Европе. (...) Бићемо јаки само ако сачувамо сву 
своју снагу која нам стоји на располагању. (...) Наша снага је потребна да спречимо 
прекидање мира. Ако се ви упуштате у далеке пустоловине, ко зна да ли неће неке 
силе изумети нешто, (...) и ако се наруши мир, зар нам неће бити потребне све сна-
ге којима располажемо, да бисмо изнудили себи достојно поштовање? И ако нас 
– на нашу несрећу – нападну, каква би велика одговорност теретила оне који су део 
наших снага пребацили у Индокину.“ (Жорж Клемнансо [Georges Clemenceau], 
вођа Радикалне партије, 1883. године)

Какве смо спољнополитичке алтернативе упознали на основу ова два извора? 
Који различити политички, привредни и идеолошки интереси и циљеви се крију 

иза ових гледишта? Од кога се прибојава Клемансо? Шта подразумева Клемансо под 
изразом сачување мира? Погледај на мапи о којим територијама говоре извори. [ З ]

Карикатура о радикалном француском политичару Клемансоу, о „немилосрдном“ и о енлеско-
француском колонијском сукобу. Французи су се стигавши до Нила нашли очи у очи са Енглези-
ма и повукли су се (1898. године)

Који елементи карикатуре нам приказују немилосрдност Клемансоа и његов ра-
дикализам? У коју причу пресађује карикатуриста сукоб колонија? [ У ]  

КОЛОНИЈЕ НЕМАЧКЕ И МАЊИХ ДРЖАВА 

Колонизација у другој половини XIX века 
Прикажи тежње држава-колонизатора. У којим регионима је дошло до сукоба интереса? Упореди темпо колониза-
ције трију држава. Каква је веза између колонизације и извоза капитала? [ З ]  
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„Ми, Наследник Престола Наших Предака, понизно и свечано се заклињемо на 
осниваче Нашег Царског Дома и на остале Наше Царске Претке, да ћемо за наста-
вак оне одличне политике која је у сагласности са Небесима и са Земљом, одржати 
и осигурати ову стару форму управљања против пропасти.

Узевши у обзир напредни правац за добробит човечанства и паралелно са ци-
вилизацијом (...) сматрамо за сходно да донесемо основне законе. (...)

Основаћемо скупштину, сазвану у великом броју, и о свакој ствари државе од-
лучиваћемо путем јавне дебате.

Свака класа, виша и нижа, спојиће се у интересу развијања привреде и за бла-
гостање нације.

Сваки грађански и војнички службеник и обични људи имаће могућност да 
остваре своје жеље, и на тај начин неће бити нико незадовољан.

Сваки основни обичај старих времена ћемо укинути, свака делатност  ће одго-
варати идејама опште правде. 

Објављујемо целоме свету ово, и на тај начин јачамо царевину (...)“ (Заклетва 
цара Мучухитоа, 1868. године)

Установи правац развоја који је одредио владар. Који су најглавнији циљеви? 
Како се односе ови циљеви према старом свету? [ З ]

Јапански цар отвара индустријски сајам у Токију 1904. године
У коликој мери одражава овај догађај јапанску модернизацију? Колико се примећује на слици својствена јапанска 
комбинација традиције и модернизације? [ З ]

Објасни на који начин је уставна Енглеска могла крвавим средствима  потчинити Ирце. Упореди стање Ираца са по-
ложајем осталих мањина у Европи у истој епохи. [ У ]

ЈАПАН НА ПУТУ 
МОДЕРНИЗАЦИЈЕ

17

18

Велика Британија је поступала неправедно не само према својим колонијама, него и према Ирцима. У Ирској 
(коју је још Кромвел заузео средином XVII века) земље су приграбили Енглези, док су Ирци често умирали од 
глади. За време енглеске владавине на стотине хиљада Ираца се иселило преко океана. Ирци су изгубили свој 
језик, али њихов идентитет је сачувала католичка вера. 

У XIX веку Ирци су захтевали самоуправу (Home Rule). Енглески либерали су били спремни за то, надајући 
се да ће тиме зауставити ирске сепаратистичке тежње и да ће придобити ирске гласаче. Гладстон (Gladstone) је и 
у два наврата упутио Парламенту свој план о ирској самоуправи (1886. и 1893. године), међутим оба пута је био 
одбијен. Због тога су Енглези у Ирској само опсадним стањем и повременим суспендовањем грађанских права 
могли одржати ред. Ирци су покренули терористичке акције, а Влада Гладстона је више пута извршила крваву 
одмазду због атентата. 

1905. године у Ирској је основана партија која се базирала на широкој националној основи и имала је програм 
отцепљења (Sinn Fein). Организовала је оружане акције. Парламент је 1914. године прихватио самоуправу (Home 
Rule), због чега је избио устанак северноирских протестаната – који су били привржени енглеским властима – па 
је увођење закона суспендовано.

Гл
ед

иш
та
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„Али сам сишао и у Даблину више нисам уживао. (...) на улици сам се суочио 
са сиромаштвом и патњом. Ужасна беда, какву никад и нигде нисам видео до сада. 
(...) Маса босих људи и полугола деца врве, а са њихових тела остаци прљавих 
хаљина љуште се као изгорела кожа. Ниске продавнице су пуне окачених и  поце-
паних хаљина од којих неколико виси са првог или другог спрата на полугама. Да 
их видим на крововима или на пољу, мислио бих да су их ставили за застрашивање 
птица. И шта мислиш, чему служи овај стареж? За хаљину мој брате, јер ко то 
продаје тај је исто тако поцепан, као онај који то купује. (...)

Видео сам жену са осушеним дететом на својим жућкасто-зеленим грудима 
која је на рубу улице пала бледа као самртник. (...) Недалеко одавде срушила се јед-
на кућа, чуо сам звук рушења и још сам видео прах како се уздиже. Немилосрдна 
судбина није поштедела ни убоге укућане – оставила их је у животу.“ (Берталан 
Семере: Путовање по иностранству, 1838. године)

„Има две велике многобројне класе које су на прагу сиромаштва и које ће пре 
или после утонути у њега. Један је мали закупац који располаже 10–12 јутара, 
и закупнину  даје у производу, други је закупац који своја 2 јутра земље добија 
као надницу од онога коме стално ради. У стварности је свако радник, јер оном 
не остаје много више него што је потребно за прехрањивање својих укућана, а 
други само толико земље добија од чега његова породица може преживети. Само 
припадници ових двеју класа радника, који поседују земљу, имају свакодневни об-
рок, а други немају ни то. Баш зато, сви желе поседовати земљу, што проузрокује 
конкуренцију и повишицу цена (...). Пошто је закупнина висока и један део треба 
платити када се добије посед, сиромашни закупац се управо тада лишава свог ма-
лог капитала када би му био најпотребнији. 

Ако лоше газдује, не дела паметно, остаће дужан и кирију ће изгубити. Али и 
ако је човек вешт, неће много добити, јер ће поседник приметити да има користи 
од ове земље, па ће закупнину повећати, јер је сигуран да ће му маса закупаца, која 
стално расте, све дати.

Радник, осетивши да ни марљивошћу, ни штедњом не може сакупити за ста-
рачке дане, рано се жени, да пре него што изнемогне, одрасту његова деца која ће 
га спасти од просјачења (...).

Али последица животне и имовинске несигурности је још и та што енглеске 
и шкотске закупце, од којих би Ирци много могли научити, и капиталисте, који 
би основали фабрике и тиме повећати број радних места и осигурати зараду, ни 
највећа добит неће примамити у ову земљу.“ (Берталан Семере: Путовање по 
иностранству, 1838. године)

Сакупи из извора карактеристичне црте начина живота Ираца. Који су узроци 
њихове беде? Како види Семере улогу Велике Британије? Због којих чињеница 

сматра безнадежним положај Ираца? [ З ]

Енглеска карикатура о британском 
премијеру Гладстону, који је предло-
жио ирску аутономију

Како је примио британски 
доњи дом предлог премије-

ра? Шта је мишљење карикату-
ристе о овом питању? [ У ]

Ирски исељеници
Какво расположење откри-
ва слика? Који детаљи ства-

рају такав утисак? [ У ]
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САВЕЗ ТРИ ЦАРА После стварањa немачког јединства, 
плашећи се француског реваншизма, Бизмарк се 
трудио да изолује Француску. Приближавао се Ру-
сији – која је после Кримског рата остала усамљена – да 
не би она нашла пут ка Французима. Двема велесилама 
се прикључила и Аустрија (Аустро угарска монархија), 
која се трудила да стекне спољ нополитичку стабилност. 
Овај тзв. Савез три цара (1873. године) је, у ствари, 
сарадња три европске историјске династије. 
 Међутим, између Русије и Аустроугарске монар-
хије је, због Балкана, постојала супротност интере-
са. После распада Османлијске царевине пружиле су 
се повољне прилике за ширење. Јачањем овдашњих 
народа и оснивањем неколико држава (Грчка, Србија, 
Црна Гора и Румунија), велике силе су своје интере-
се и циљеве могле прикривати локалним национал-
ним тежњама. 
 Током XIX века на Балкану је више пута дошло до 
побуна и крвавих сукоба између Турака и потлачених 
народа, односно између муслиманског и хришћанског 
становништва. У Бугарској је избио устанак, који су 
Турци у крви угушили (1875. године). На конферен-
цији, сазваној ради сређивања ситуације, султан је био 
спреман на попуст, али је одбио аутономију Бугарс-
ке и Босне и Херцеговине. Искористивши ову ситу-
ацију, руски цар, који је сматрао себе заштитником бал-
канских хришћана, покренуо је рат. У Будимпешти је 
царска  дипломатија склопила споразум са Монархијом 
(1877. године). Према овоме, уколико Монархија оста-
не неутрална у руско-турском конфликту, Русија ће се 
задовољити и јужним делом Бесарабије, и даће саглас-
ност да Монархија окупира Босну и Херцеговину. 
 У покренутом рату (1877–1878) руску армију, пот-
помогнуту Србима и Румунима, Турци су на почетку 
успешно зауставили. Међутим, пошто су се пробили 
кроз планину Балкан у Бугарској, Русе нису могли 
спречити у напредовању. У близини Цариграда Тур-
ци су затражили примирје (Сан Стефано) и прихвати-
ли  предају целог Балкана, осим Цариграда. Руси су 
створили Велику Бугарску и држали је под својом 
контролом. 
 Велесиле, међутим, овакво велико руско проши-
рење нису прихватиле. Заједничким наступом нате-
рале су цара да сређивање прилика препусти међуна-
родном конгресу. Берлински конгрес (1878. године) 
није признао Велику Бугарску, и значајне територије 
Балкана остало је под турском влашћу. Једино је 
јужни део Бесарабије прикључен Русији. Монархија 
је окупирала Босну и Херцеговину (1878. године). 
За овакав исход, поред Велике Британије, став Немач-
ке је био пресудан. Бизмарк је увидео да због балкан-
ског сукоба Русију и Монархију неће моћи заједно за-
држати у савезништву. Одлучио се за Монархију, а то
је проузроковало слабљење савеза три цара. 

СТВАРАЊЕ НОВИХ САВЕЗНИЧКИХ СИСТЕМА Нову 
сарадњу, која се рађала на Берлинском конгресу, Би-
змарк и гроф Ђула Андраши, министар спољних по-

слова Монархије, подигли су на ниво савеза. Двојни 
савез (1879. године) за Немачку је значио значајан ос-
лонац против Француза, а за Монархију против Ру-
сије. Прикључењем Италије, која се због колонијалне 
политике сукобила са Французима, створен је Трој-
ни савез (1882. године), чији је члан од 1883. године 
постала и Румунија. 

Русија је у Европи остала без савезника, док се у 
Азији сукобила са Енглезима. Изолована Француска 
је против Немачке тражила помоћ. Између двеју др-
жава није било ни политичких ни колонијалних су-
протности. Због разлике у политичком уређењу скла-
пање савеза се, ипак, одлагао све до 1893. године. 
Велика Британија је остала изван нових савезничких 
система, јер се због колонија такмичила и са Русијом 
и са Француском, а по Источном питању је подржа-
вала Монархију. 

ПОХОД РУСИЈЕ У АЗИЈИ После пораза у Кримском 
рату Русија је желела свој углед повратити освајачким 
походима у Азији. Од друге половине века до почетка 
ХХ века проширивала је свој утицај на номадске и по-
лу-номадске државе Средње Азије. Дошавши до Ав-
ганистана (1885. године), сукобила се са Британцима, 
који су се плашили због својих индијских колонија, и 
због тога су зауставили царску Русију. Авганистан је 
постао тампон-држава између Русије и Британије.
 Русија се ширила на рачун Кине, која је била 
највеће тржиште Азије. Огромна држава је постала 
полуколонија, и европске силе су је поделиле на ин-
тересне зоне. Европски упад је вређао кинеску тради-
цију и доносио је беду маси. Против странаца је избио 
устанак (Устанак-Тајпинг, 1850–1864) који су европ-
ске силе угушиле, а у међувремену су Кину примо-
рале да потпуно отвори своје тржиште (Други оп-
ијумски рат, 1860. године).
 Полазну тачку руског освајања на Далеком исто-
ку је значило заузимање поморске луке Владивосто-
ка (1860. године). Велику раздаљину су покушавали 
премостити изградњом транссибирске железнице,
да приближе ову територију Москви. Потчинили су 
својој интересној сфери Манџурију, међутим, овде 
су се сукобили са Јапанцима. Јапанце су помагали Бри-
танци, који су се прибојавали руског ширења. Јапан-
ци су – још пре изградње транссибирске железнице 
– без објаве рата напали Русе у Манџурији. У Руско-
јапанском рату (1904–1905) Јапан је победио Русију 
и на копну (Мукден) и на мору (код теснаца Чузима). 
Европске силе су се изненадиле, мада је руски пораз
био предвидив: линије снабдевања нису биле изграђе-
не, док се Јапан налазио много ближе територијама на 
којима су се изводиле операције. Модернизована ја-
панска армија је уз то била много ефикаснија. У рату 
су Јапанци заузели Манџурију и потиснули су Ру-
сију са ове регије. 

СТВАРАЊЕ АНТАНТЕ У политици велесила је на пре-
кретници века дошло до значајних промена. Немачка 

30. Настанак савезничких система
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је, због свог привредног развоја, постала водећа сила 
Европе, Француска је, истовремено, заостала у такми-
чењу, а Русија је  знатно ослабила. У британској по-
литици је дошло до преокрета.

За Велику Британију Немачка је постала опас-
на како на континенту, тако и у колонизацији. Ис-
товремено, Француска је ослабила, и код Фашоде 
(Fashoda, 1898. године) је признала водећу улогу Бри-
танаца у колонизацији. Због тога Велика Британија 
није више помагала Немачку и стала је поред Фран-
цуске. Створен је тзв. „срдачни споразум“ (entente 

cordiale, 1904. године), према којем су енглеско-фран-
цуски савез прозвали антантом. Због промене одно-
са француско-немачких снага и због ослабљења Руса, 
Британци су се приближили Русији која је била у  
савезништву са Французима (енглеско-руски савез, 
1907. године). На овај начин је створена Тројна ан-
танта насупрот Тројном савезу. Европа се поделила 
на два сукобљена савезничка система, што је прети-
ло избијањем ратног конфликта. Сједињене Државе, 
тада већ водећа светска привредна сила, остале су из-
ван савезничких система. 

САВЕЗ ТРИ 
ЦАРА

„(...) Пошто је цар Александар на основу наших личних 
контаката затражио моје мишљење (...) нисам више 
могао избећи (...). Моја инструкција је била у смислу 

наше прве жеље, по којој желимо одржати пријатељство између великих монархија, 
које су могле много изгубити у револуцијама, а мало добити у међусобним 
ратовима. Ако ово, на нашу жалост, није могуће између Русије и Аустрије, онда би 
баш могли поднети да наши пријатељи изгубе или добију битке између себе – 
међутим, не можемо прихватити да један од њих добије такве ране и поднесе такве 
штете које угрожавају њихову независност и статус велике силе, која има реч у 
европској политици.“ (Бизмарк: Мисли и сећања, објављено 1915. године)

О којим велесилама гласи 
текст, и како оцењује њихо-

ве међусобне односе? Које везе 
су спајале, а које су раздвајале 
велесиле? Пред којом основном 
прекретницом је стајала Немач-
ка у спољној политици сила? Ус-
тановимо на основу текста шта 
је одлучио Бизмарк. Да ли је јас-
на његова одлука? [ З ]

Савез три цара и Источно питање
Које чињенице су јачале, а 
које слабиле Савез три ца-

ра? Упореди промене територи-
ја на основу одлуке Мира у Сан 
Стефану и Берлинског конгре-
са. Установи које чињенице су 
оте жавале дуготрајно сређива-
ње односа на Балкану. [ З ]
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„Ми, који се противимо сваком рату који није вођен за општа људска добра, 
свакако се противимо и оном рату који потпирује жеља царског двора за ос-
вајањем. Проливеним сузама због мука „хришћанске браће“ само желе заварати 
сентименталне људе.

Могуће је да ће против овог аргумента одговорити да је у овом рату реч само 
о чистим хуманим интересима, о „ослобађању хришћанске браће од варварства“. 
Међутим, да ли је то права жеља Русије, да ли је видео икад ико да једна тиранска 
влада покреће ослободилачки рат у интересу других народа? Да ли је могуће, да 
једна влада  која је – као руска влада Пољској – масакрирала више хиљада људи, 
озбиљно мисли да помаже друге народе, који су устали против тираније?“ (Лео 
Франкел [Frankel Leo], мађарски вођа радника, 1877. године)

Учесници Берлинског конгреса. На 
средини Бизмарк пружа руку ру-
ском министру спољних послова, 
а са његове десне стране је гроф 
Ђула Андраши, министар спољних 
послова Аустроугарске монархије 

Да ли ова слика изража-
ва политичке дилеме кон-

греса? [ З ]

О ком догађају је изрекао 
своје мишљење Лео Фран-

кел? Како оцењује балканску по-
литику Русије? Да ли има разли-
ке између његовог мишљења и 
мишљења водећих мађарских 
слојева? [ З ]

НАСТАНАК НОВИХ 
САВЕЗНИЧКИХ СИСТЕМА 

„1.члан. Ако једну царевину, успркос очекивањима 
и надама обе високе уговорне стране нападне 
Русија, обе државе су дужне једна другој пружити 

помоћ свим оружаним снагама. И према овоме, само заједнички и заједничким 
споразумом се може склопити мир. 

2.члан. Ако једну од високих уговорних страна нападне нека  друга сила, 
друга од високих уговорних страна се обавезује да неће пружити помоћ нападачу, 
него ће, у најмању руку, остати неутрална. Међутим, у случају, ако сила која је 
напала, добија помоћ од Русије, безусловно ступа на снагу обавеза пружања војне 
помоћи...“ (Двојни савез, 1879. године)

Ко је склопио уговор? Којим циљем су склопили уговор? Против које силе је упе-
рен овај савез? Какве конкретне обавезе садржи уговор? Да ли би на основу уго-

вора добила војну помоћ савезничка сила ако би она напала Русију? [ З ]

„Члан 1. Високе уговорне стране обећавају узајамни мир  и пријатељство и 
неће ступити ни у какав савез, односно неће примити никакве обавезе уперене  
против једне од уговорних страна. 

Члан 2. У случају ако би Италија из било којег разлога без објаве рата 
претрпела напад од стране Француске, друге две уговорне стране се обавезују да 
ће пружити помоћ свим расположивим средствима нападнутој страни. На исто 
се обавезује и Италија у случају ако Француска без објаве рата нападне Немачку. 
(...)

Члан 4. У случају, ако једна држава која није члан овог савеза угрожава 
сигурност једне чланице овог савеза и због тога угрожена страна буде приморана 
на објаву рата, друге две уговорне стране су дужне остати неутралне према свом 
савезнику.“ (Тројни савез, 1882. године)

Која сила се прикључила двојном савезу? На основу извора установи шта је био 
разлог прикључења? На шта се обавезују уговорне стране? Процени њихове 

заједничке и супротне интересе. Да ли би  Аустрија добила војну помоћ од Италије у
случају дају је напала Русија? [ З ]

Енглеска карикатура о улози Бизмар-
ка. Скретничар је немачки канцелар, 
а две локомотиве су Аустроугарска 
монархија, односно Русија 

Какву улогу има Бизмарк, 
односно Немачка царевина 

на Берлинском конгресу према 
карикатуристи? У ком правцу 
жели усмерити скретницу Енглес-
ка политика? [ У ]
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„1. Ако Француску нападне Немачка или Италија уз помоћ Немачке, Русија 
ће користити све расположиве своје војне снаге да нападне Немачку. Ако Русију 
нападне Немачка или Аустрија уз помоћ Немачке, Француска ће користити све 
расположиве војне снаге за рат против Немачке. 

2. У случају, ако Тројни савез или било која чланица овог савеза мобилише 
своју армију, Француска и Русија, када добију вест о овом догађају, одмах могу 
без претходног саветовања мобилисати сву расположиву војну снагу и пребацити 
их што ближе граници.

3. Расположиве снаге, које треба користити против Немачке, од стране Фран-
цуске биће састављене од 1300000 војника, од стране Русије 700000 до 800000 
војника.

Ове снаге ће неодложно и  са највећом брзином почети деловање, да би Немач-
ка била приморана да се истовремено бори на истоку и на западу.

4. Генералштаб две државе ће се непрекидно саветовати. Какво је основано 
питање власти искрсло пред Немачком?“ (Из тачака Француско-руског уговора, 
1893. године)

Савезнички системи до краја XIX века 
Прочитај са мапе савезничке системе. 
Наведи чланице савеза. Која значајна 

европска сила је изостала из савезничких сис-
тема? Наведи оне чињенице које су спајале 
савезе. Упореди геополитички положај два са-
везничка система. [ У ]  

Установи против кога је 
уперен овај уговор. Из којих 

разлога су склопиле уговор ове 
две силе? Које проблеме је тре-
бало уклонити да би се могао ск-
лопити савез? Шта сматра уго-
вор непосредним знаком ратне 
опасности? [ З ]

ОСВАЈАЊА РУСИЈЕ У АЗИЈИ

Француске карикатуре о почетку и крају руско-јапанског рата
Какав резултат је очекивао карикатуриста? Како је приказао Јапан на почетку рата, а како на крају? На који начин 
приказује одговор велесила на ове догађаје? [ З ]
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Руско освајање у Азији
У чему се разликовало руско проширење од класичне колонизације ? Наведи 
она подручја где су се Руси суочили са јаким отпором. Шта је разлог томе? По-

тврди на основу мапе да је у Кини дошао до изражаја принцип отворених врата. [ З ]  

Пораз руске флоте код Чузиме

Због чега се сукобила Ру-
сија са Јапаном? Због чега 

је победио Јапан? [ З ]

ОСНИВАЊЕ АНТАНТЕ „1.§. Влада Њеног Британског Величанства изјављује 
да не жели променити политички статус Египта.

Влада Француске Републике са своје стране изјављује, да неће спречавати де-
ловање Енглеске у овој држави. (...)

9.§. Обе државе се обавезују да ће пружити међусобну дипломатску помоћ за 
остварење услова ове декларације.“ (Енглеско-француски пакт 1904. године)

„I.1. Велика Британија се обавезује да се неће трудити да набави за себе, и неће 
потпомагати ни једног британског поданика или поданике неке друге силе, никак-
ву политичку или привредну концесију као нпр. железничку концесију, банковску, 
телеграфску, саобраћајну, превозничку, осигуравајућу итд. концесију, преко ли-
није  подручја од Каски-Ширина преко Исфахана, Јездена и Хакина до персијске 
границе која се завршава код руско-авганистанске границе. (...)

2. Русија се обавезује да се неће трудити придобити за себе, и неће потпомага-
ти руске поданике или поданике неке друге силе, никакву политичку или трговач-
ку концесију, (...) од авганистанске границе преко Газикона, Бирџанда, Кермана до 
Бендерабаса. Неће спречити концесије које потпомаже енглеска Влада.

II.4. Владе Русије и Велике Британије изјављују да према Авганистану при-
знају принцип тржишне равноправности. (...)

III.8. Обе високе уговорне стране се обавезују да ће поштовати територијални 
интегритет Тибета. (...)“ (Руско-британски уговор, 1907. године)

Подаци о надметању у изградњи флоте
Која држава је највише развијала своју флоту, а која најмање? Упореди код поје-
диних држава темпо пораста флоте и копнених снага, и на основу тога процени 

војничку ситуацију државе. [ З ]

Какве супротности су реши-
ле велесиле према овом 

извору? Установи који су плано-
ви велесила. Наведи зоне су-
кобљавања између уговорних 
страна. Какви политички и при-
вредни процеси су потпомагали 
склапање ових уговора? Каква је 
унутрашња кохезијска снага ових 
савеза? [ З ]

Графика о склапању „срдачног спо-
разума“ (entente cordiale)

Сабери историјске и поли-
тичке карактеристике црте-

жа. Које нас подсећају на пређа-
шње супротности? С којим 
ци љ ем је сачињена слика? Ис-
планирај графику о Руско-фран-
цуском и о Руско-британском 
савезу. [ З ]
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Савезнички системи на почетку ХХ 
века

Установи како су се мења-
ли састави савеза на почет-

ку века. Који су узроци промене? 
За које силе је ситуација постала 
неповољнија? Оцени савезе из 
аспекта унутрашње кохезијске 
снаге. [ З ]  

Каква је веза између нерешених друштвених, социјалних и националних пробле-
ма и између наступа против једне мањине, у овом случају против Јевреја? [ У ]

„Овог тужног јутра маса радозналих људи се окупила да буде сведок лишавања 
чина капетана Дрејфуса. Место ових догађаја је била Војна школа, која је била из-
ложбени простор 1889. године. У двориште су пустили само официре и неколико но-
винара, а маса је остала изван ограде – чинило ми се као да су гледаоци погубљења. 
(...) После 9 сати и неколико минута привели су Дрејфуса. Био је у капетанској уни-
форми и водила су га четири војника пред генерала, који је рекао следеће: „Алфред 
Дрејфус, ви нисте достојни да носите ову униформу. У име француског народа, ја 
вас лишавам чина.“ (...) Тада је Дрејфус подигао десну руку према небу и узвикнуо 
је: „Заклињем се да ме невиног лишавају чина. Живела Француска!“ (...)

Али још је следио дефиле испред трупа. На лицу Дрејфуса, док је пролазио 
испред војника, одражавао се израз невиног човека. (...)

Када су одвели Дрејфуса и трупе су отишле. Маса се, међутим, није разилазила. 
Велика група се окупила испред капије да види како одводе Дрејфуса. Чули су се уз-
вици: „Ако га доведете овамо, растргаћемо га!“ Међутим, узалуд су чекали узбуђе-
но. На крају је маса са мржњом напустила место. Било је, међутим, и таквих на које 
је учинила јак утисак мирна самоувереност Дрејфуса.“ (Извештај Теодора Херцла 
[Theodor Herzl] који је још накнадно у телеграфској форми придодао и неколико 
узвика масе: „Смрт издајнику! Смрт Јеврејима!“)

Прикажи укратко описани догађај. Шта је био циљ лишавања чина? Какво је 
било понашање војника? Како се понашала маса? На који начин се односио из-

вештач према овим догађајима? Своје мишљење потврди детаљем из извора. [ З ]

На шта нам указује чињеница да су ову церемонију приказале најтиражније 
француске илустроване новине на својој насловној страни? На који начин прика-

зује карикатура капетана Дрејфуса? [ У ]
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Француску јавност су оптерећивали пораз од Пруса, привредна заосталост 
у односу на супарнике, признање да су Енглези први, недостатак повећања 
броја становника и корупција. Лоше друштвено уређење се показало и у ја-
чању мржње према странцима и у антисемитизму. 

Антисемитизам и мржња према Немцима су се заједно појавили приликом 
оптужбе капетана Дрејфуса /Dreyfus/ који је био пореклом из Алзаса, из немач-
ко-јеврејске породице. Капетана су осудили (1894. године) за шпијунажу, међу-
тим, као што се то касније доказало, невино. Одвели су га на Ђавоље острво које 
се налазило у Јужној Америци у тропској области. Влада је упркос невиности 
Дрејфуса, хтела заташкати целу ствар. Емил Зола /Emile Zola/ уз помоћ штампе 
покренуо је борбу за ослобађање капетана, међутим упркос његове невиности, 
тек после дугих година је пуштен из затвора (1906. године). 

Гл
ед

иш
та

Лишавање чина Дрејфуса и карика-
тура о овом догађају
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ПРАВЦИ РАДНИЧКОГ ПОКРЕТА Крајем XIX века рад-
ници  су због њиховог броја и значаја у производњи 
постали значајан друштвени фактор. Њихов значај 
се повећавао стварањем великих предузећа, јер су 
могли много боље организовати радничке масе. Ус-
лед грађанских слобода (слобода организовања, про-
ширење бирачког права) у западној и средњој Европи 
су настале значајне радничке партије. Партије које 
су прихватиле идеологију марксизма 1889. године у 
Паризу су основале међународну организацију, II ин-
тернационалу (1889. године). Циљ Интернационале 
је био да  на основу идеја марксизма приграби власт. 
Међутим, по питању средстава за придобијање вла-
сти обликовала су се три правца, која су се међусоб-
но сукобљавала.
 Пошто је развој друштва у западној Европи већ пре-
вазишао оно стање које је Маркс анализирао током XIX 
века, супротности су се ублажиле, а у друштву се тежи-
на службеника и средње класе повећавала. Привредни 
и технички развој, односно мир, је за сваки слој донео 
побољшање животних околности. Због тога су на за-
паду преиспитали Марксову идеју о револуцији и из-
вршили ревизију (ревизионизам). Они су хтели унутар 
парламентарних оквира мирним путем спровести пре-
лаз у праведније друштво (социјалдемократска идеја). 
Њихови непосредни циљеви били су увођење општег 
и тајног бирачког права и увођење социјалних те-
ковина (осмочасовно радно време, плаћени празници, 
здравствено осигурање). Главни идеолог ревизионизма 
Едвард Бернштајн (Eduard Bernstein) је одбио револу-
цију пролетаријата и диктатуру пролетаријата. За-
мишљао је мешовито власништво у привреди (држав-
но, задругарско и приватно), уз очување демократских 
права на слободу. 
 Унутар радничких партија је избила идеолошка бор-
ба између ревизиониста и присталица марксизма. У ин-
тересу јединства партија су наступили тзв. центристи
који су наставили делатност ревизионизма, али су, у 
принципу, остали верни идејама Маркса. У највише 
радничких партија су центристи, односно ревизионис-
ти, били у већини, тако и у социјалдемократским пар-
тијама у Немачкој и у Аустроугарској монархији.
 Потпуно другим путем су ишли анархистички 
правци који су ојачали током прелаза у XX век. Они 
су сматрали да је највећа препрека на путу ка потпу-
ној слободи снажна држава. У име слободе вршили 
су атентате против особа које су представљале држа-
ву (нпр. владари, премијери). Анархисти су тврдили, 
нпр. Бакуњин, да се слобода може остварити само 
у самоуправним малим заједницама. На овај начин 
анархизам се суочио са осталим социјалистичким 
правцима, јер је нпр. одбијао диктатуру пролетари-
јата (владавину малобројних над већином). Интерна-
ционала је искључила из својих редова анархистич-
ке правце. Анархизам је остао јак у најсиромашнијим 
државама (јужна Европа, Русија).

РАЗВОЈ ХРИШЋАНСКОГ СОЦИЈАЛИЗМА  На иза-
зове XIX века (неправде капиталистичког система, 
урбанизација, секуларизација, развој природних на-
ука, раздвајање цркве и државе) католичка црква је 
само у последњој трећини века дала одговоре. Овај 
процес је везан за Лава XIII (1878–1903) који је у то 
доба био римски папа. Црква је постала отворенија 
према резултатима науке и према друштвеним про-
блемима. Папа је подржавао социјални рад цркве
– које деловање произилази из хришћанства – међу 
радницима је потпомагао организовање хришћан-
ских синдиката (енциклика Rerum Novarum, 1891. 
године). Из ове активности је настао хришћанско-
социјалистички покрет. Хришћански социјализам 
је успео изградити значајне позиције у Француској и 
у Аустрији, и његов циљ је био да побољша социјал-
не услове. Циљ хришћанско-социјалистичких партија 
– насупрот марксистичким партијама – није био да се 
супротности заоштре, него да се разреше. 

БОЉШЕВИЗАМ У Русији су реформе после Крим-
ског рата омогућиле развој привреде. Сировине, тр-
жиште, јефтина радна снага и инострани капитал су 
дали основни полет. Радници Русије су живели под 
таквим околностима, као  што су живели западноев-
ропски радници на почетку индустријске револуције. 
Услед царске диктатуре, високих пореза и онемогућа-
вања мирне борбе за побољшање животних околнос-
ти, положај радника је постао безизгледан.
 У овој аграрној држави радници су се концен-
трисали у неколико већих градова и на индус-
тријским подручјима (1914. године број радника је 
износио тек 2% укупног становништва). У овим цен-
трима је основана Социјалдемократска радничка 
партија Русије (1898. године). Вођство партије је 
следило правац центриста. Вође радника су живеле 
од чланарина – као што је био случај и на Западу – 
малограђанским животом, а чланство је било у мно-
го горем положају и због тога је било склоно ради-
калним идејама и методама. Па ће чак и Лењин 
– вођа радикалног правца – само вештим манипу-
лацијама успети на конгресу 1903. године (који је 
због страха од царске полиције одржан у Лондону) да 
привремено добије већину. Бољшевици (већина) су 
били они који су желели отети власт на силу и увес-
ти диктатуру пролетаријата, а мењшевици (мањи-
на) су били центристи.

РУСКА РЕВОЛУЦИЈА 1905. ГОДИНЕ Због царског ти-
ранског система у Русији није било могућности да се 
напетост смањи мирним путем: нису постојали пар-
ламентарно представништво, синдикати и социјалне 
установе. Када је цар изгубио свој углед због пораза
у Руско-јапанском рату, незадовољство је достигло 
врхунац. У великим градовима је избио штрајк. У 
Петрограду пред Зимским дворцем власт је пуца-

31. Заоштравање друштвене, националне супротности, и 
супротности између великих сила
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ла у масу, предвођену свештеницима, која је желела 
предати жалбе цару (јануара 1905. године).
 Овај крвави чин је значајно поткопао тирански сис-
тем и култ цара. На више места су у држави избили 
штрајкови и устанци, захтевајући слободу, а сеља-
ци земљу. Цар Николај II (1894–1917) да би сузбио 
покрете најавио је реформе (октобар 1905. године). До-
садашњу думу која је имала ограничену власт претво-
рио је у законодавно тело, проширио је људска права. 
Ове повластице је донела царска влада у интересу оду-
говлачења времена. Када је сузбила ове покрете, прак-
тично се вратила старом систему (1907. године).
 Лењин је увидео да је ова ситуација повољна да 
приграби власт. Овај тактички циљ је одмах претво-
рио у идеологију, израдивши идеју перманентне (не-
прекидне) револуције. Суштина ове идеје је била да ће 
против царског система избити грађанска револуција, 
коју ће бољшевици на челу масе претворити у револу-
цију пролетаријата. Изгледало је да раднички уста-
нак који је избио у Москви (децембра 1905. године) 
оправдава ову идеју, али је овај устанак војска крваво 
угушила. Међутим, због насиља царског режима бољ-
шевичка пропаганда је све више деловала на широке 
масе. 

ЗАОШТРАВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СУПРОТНОСТИ  На 
прекретници XIX и ХХ века национализам, односно 
национална идеја, није изгубила на значају, међутим, 
већ није била спојена са либерализмом. Велесиле су 
јачале колонизацију и освајања су пружала осећај 
више вредности. Код мањих народа национализам је 
постао много грубљи. Трудили су се да споје све оне 
територије где је живела њихова нација и по цену на-
силне измене постојећих односа. Истовремено, слично 
велесилама, угњетавали су своје националне мањине. 
 Ово се појачано односило и на Балкан. У историји 
балканских народа, или у романтичарској национал-
ној историографији, свака нација је барем једанпут 
била господар полуострва. На овај начин настали на-
ционализми су се одмах сукобљавали. Супротне на-
ционалне тежње су велесиле желеле искористити за 
своје циљеве. 
 Од почетка XX века руска политика је помага-
ла Србију. Монархија, да би спречила Србију да из-

бије на море, анектирала је Босну и Херцеговину
(1908. године). Русија, која је поражена од Јапанаца, 
није се упуштала у рат, стога су Срби сами протесто-
вали против овог корака.
 На почетку ХХ века удружена снага балканских 
националних држава је била већ довољна против Ос-
манлијске царевине, која није имала више снаге да се 
обнови. Савез Србије, Црне Горе, Бугарске и Грчке 
је победио Османлије (Први балкански рат, 1912. го-
дине). Међутим, приликом поделе некадашњи савез-
ници су се сукобили. Црна Гора, Србија, Грчка и  при-
кључена Румунија су се окренуле против Бугарске,
која је сама сносила већину терета рата, и која је до-
била највише територија (Други балкански рат, 1913. 
године). Савладали су ослабљену државу и примо-
рали је да уступи неке територије. Турци су били по-
тиснути са Балкана, али напетост се није смањивала. 
Балкан је остао „буре барута Европе“.

ЗАОШТРАВАЊЕ ОДНОСА ВЕЛЕСИЛА  Енглеско-
француска антанта (1904. године) успешно је функци-
онисала. Французи су желели колонизирати Мароко, 
јер су Северну Африку сматрали својом интересном 
сфером. Међутим Немачка, привидно због одбра-
не независности Марока, исто је желела проширити 
свој утицај (Прва мароканска криза, 1905. године). На 
међународној конференцији су уз помоћ енглеско-
француске сарадње изрекли да је Мароко францус-
ка интересна сфера. Немци су се повукли – да би 
избегли рат. Немачка је поново покушала неколико 
година касније заузети ово подручје (Друга марокан-
ска криза, 1911. године), али је антанта поново била 
успешна.

Немачка је покушала ојачати своје позиције на 
Блиском истоку где је желела освајати колоније. Пот-
помагала је модернизацију турске армије и добијањем 
дозволе од турске владе, отпочела је изградњу желез-
нице Цариград – Багдад (1898. године). Ова железни-
ца би створила брзу везу између Берлина и Персијског 
залива. Да би ово спречили, Британци су окупирали 
Кувајт. Пошто су Немци изградили своју ратну фло-
ту, и Британци су, заузврат, убрзано почели развијати 
своју морнарицу. Дуго мирно раздобље, срећна мирна 
времена постала су све рањивија.

ПРАВЦИ РАДНИЧКИХ 
ПОКРЕТА

„II.(...) У убеђењу да ослобођење рада и човечанства 
може бити покренуто само од стране међународне 
пролетерске организације, која ће изборити политичку 

власт, да би отпочела укидање капитализма и да би отпочела национализацију 
производних средстава. 

Капиталистички начин производње се муњевитом брзином шири на све мо-
дерне државе. Развој капиталистичког начина производње повећава израбљивање 
радника. Ово све интензивније израбљивање проузрокује политичко угњетавање 
радничке класе, њено привредно угњетавање и физичко и морално уништење. 
Због тога је дужност сваког радника на свету да се бори свим расположивим сред-
ствима против таквог система који угњетава и уопште угрожава слободни развој 
човечанства.

Конгрес одлучује: потребно је у свакој држави, која се базира на капиталистич-
ком начину производње, доношење  закона за заштиту радника. 

Фридрих Енгелс (Friedrich Engels, 
1820–1895) немачки филозоф и по-
литичар. Имао је крупну улогу у про-
ширењу марксизма и у организацији 
радничких покрета

1

Архива
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Овај конгрес захтева доношење следећих закона: а) увођење осмочасовног 
дневног рада за младе раднике; б) забрану рада деце испод 14 година.“ (Оснивачки 
конгрес II интернационале, 1889. године)

„Вођа Француске социјалдемократске партије није у праву када мисли (...) да 
је држава искључиво класна држава и да је пролетаријат сувише слаб да захтева 
барем један мањи део својих жеља и захтева. У демократији, у републици, где 
постоји опште бирачко право, за пролетаријат држава није уопште јака и неосвоји-
ва тврђава. Пролетаријат је већ отпочео пробој у ову тврђаву. У самоуправама, у 
парламенту, у централној влади већ се осећа утицај социјалиста и пролетера. (...)

Ако је у државу већ делимично заиста продрла демократска, народна, со-
цијалистичка снага, и са пуним правом се надамо (...) да ће путем организације, 
васпитања и пропаганде толико потпуно, дубоко и одлучујуће продрети, да ће с 
временом уз помоћ наших концентрисаних напора на место буржоаске и олигар-
хистичке државе ступити пролетерска и социјалистичка  држава. (...) Могуће је 
да ће ступање у нову социјалистичку државу бити исто тако неприметно, као што 
је бродарење морнара са једног краја света на други. (...)“ (Говор Жора [Jaurés] 
француског социјалисте, 1903. године)

„(...) под појмом демократије подразумевамо бескласно друштво, то јест, такво 
друштвено стање у ком на рачун заједнице ни једна класа не ужива политичке при-
вилегије (...) демократија је у основи суспендовање владавине класа (...) Диктату-
ра пролетаријата данас је већ (...) превазиђени појам.“ (Бернштајн: Предуслови 
социјализма и задаци социјалдемократије, 1899. године)

Демонстрације радника у Италији 
крајем XIX века

Које карактеристике радни-
ка је истакао сликар? Како 

се односи уметник према демон-
странтима? [ З ]

На који начин замишља 
Жоре преузимање власти? 

Због чега су ово мишљење на-
зва ли ревизионистичким? [ З ]

Због чега су у различитим годинама увели осигурања? [ У ]

Шта је био перспективни 
циљ Интернационале у 

вези са радничким покретом? На 
који начин је желела то постићи? 
Како се односе ови циљеви пре-
ма идеји марксизма? Како је оце-
нила декларација развој епохе? 
Какве непосредне циљеве је од-
редио документ? [ З ]

3

2

4

5

6

Које намирнице су се тро-
шиле интезивније, а које 

мање? Установи због чега је до-
шло до тога. [ З ]

ПОТРОШЊА НАМИРНИЦА СТАНОВНИШТВА ПО ГЛАВИ СТАНОВНИКА 
У ХОЛАНДИЈИ 1852–1901 (КГ)

Година Пшеница Кромпир Говеђе месо Шећер

1852–1856 33,5 176,7 7,9 2,7
1872–1876 69,4 282,9 11,8 5,2
1892–1896 101,1 322,7 12,0 9,9
1897–1901 99,6 316,4 15,5 12,0

УВОЂЕЊЕ ДРУШТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
Држава Несрећа Болест Старост Незапосленост

Немачка 1884 1883 1889 1927
Француска 1898* 1898*, 1930 1898*, 1910 1967
Холандија 1901 1930 1913*, 1947 1949
Уједињено Краљевство 1897* 1911 1908** 1911
*добровољно
**обавезно



212 / Епоха националних држава и царевина (1849–1914)

Какво је мишљење Бернштајна о демократији и о диктатури пролетаријата? Упо-
реди ставове Маркса и Бернштајна. Поред идејних разлика откриј и оне каракте-

ристике које произилазе из особености епохе. [ З ]

„Конгрес најоштрије одбија тежње оних ревизиониста чији је циљ промена 
наше испробане и успешне политике, која се базира на класној борби. Они желе 
исто тако променити политику, уперену против буржоазије, на политику опуштања 
према постојећем поретку и зауставити нашу непрестану борбу за присвајање вла-
сти.

Таква ревизионистичка политика би довела до потпуног претварања оне пар-
тије која се бори да буржоаско друштво за што краће време претвори у соција-
листичко друштво – што значи да је партија револуционарна у најплеменитијем 
смислу речи – у партију која се задовољава реформисањем буржоаског друштва. 

Зато је конгрес, супротно ревизионистичким струјама, убеђен да класне супро-
тности увек јачају, уместо да се смањују, (...)“ (Из одлука Конгреса Друге интерна-
ционале у Амстердаму, 1904. године)

Упореди ову оцену стања са оним што смо учили о овој епохи. На основу чега је 
Конгрес одбио ревизионизам? [ З ]

Правци радничких покрета на крају 
XIX века

Наведи главне правце рад-
ничких покрета на крају XIX 

века. Које су биле заједничке, а 
које су биле различите идеје раз-
них праваца? Шта је био узрок 
томе што су се мишљења разли-
ковала? [ З ]

Измене у подели друштва у западној Европи

У ком раздобљу је био највећи број радника унутар друштва? Имајући у виду ову 
чињеницу, анализирај циљеве марксизма и других покрета унутар радничке кла-

се. Који друштевни слојеви су се повећали, а који су се смањили за време Прве и Дру-
ге индустријске револуције? [ З ]
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Спомен лист синдиката железничких радника из 
1912. године

Који правац су јачали  синдикати унутар 
радничких покрета у развијеним држава-

ма? [ З ]

„Заједничка основа револуционарне диктатуре и државе 
(...) Теорија револуцинонарне диктатуре и државе разликују се 

само по спољашњим особинама. У ствари, и једна и друга тврде исто: 
потребна је владавина мањине над већином, због ограничења већине 
и због више интелигенције мањине. Обе су подједнако реакционарне, 
крајњи циљеви и једне и друге су исти: да се политичке и привредне 
привилегије нађу у рукама владајуће мањине, што доноси ропство за 
већину.

Програм слободног друштва:
Неће бити могуће постојање политичке владе, влада ће постати 

једноставна администрација заједничких послова. 
Наш програм се може сажети у неколико речи: мир, еманципација 

и срећа потлачених. Рат против свих тиранина и лопова. Одштета 
свим радницима: сав капитал, фабрике, алат, материјална добра треба 
да припадну заједници, а земљу треба дати онима који је обрађују 
сопственим рукама.“ (Бакуњин: Научни анархизам)

Прикажи какву су слику имали анархисти о држави. Чије идеје пре-
познајеш у моделу државе код Бакуњина? У каквом је односу сли-

ка државе код анархиста са идејама марксизма? [ З ]

Демонстрације радника у Будимпешти 1907. године
Упореди будимпештанске демонстра-
ције са италијанским. У којој мери произ-

илазе разлике из начина приказивања, а у 
којој мери се могу објаснити другим чињени-
цама? [ З ]

РАЗВОЈ ХРИШЋАНСКОГ 
СОЦИЈАЛИЗМА 

„(...) Не смемо да изгубимо из вида 
ону основну истину, да је држава ради 
свих нас – и за отмене и за сирома-

шне. Јер сироти су по природи исто такви грађани државе по закону, 
као што су и богати, да и не говоримо да они сачињавају велику већи-
ну сваке заједнице. (...) Према томе, пристојан третман намеће хитну 
државну заштиту радника, да из профита рада довољан део припадне 
њима и да њихов рад буде покриће за стан, храну, одевање и да њихов 
положај не буде више лош. Из  овога произилази да држава треба да 
потпомаже све оно што ће у било ком смислу побољшати стање рад-
ника; (...) ако послодавци раднике неправедним теретима угњетавају 
и таквим захтевима који су у супротности са људским достојанством, 
ако њихово здравље угрожава напоран и за њихов пол и узраст неа-
декватан посао, у свим таквим случајевима, у границама умерености, 
јавна власт и законодавство треба да интервенише.“ (Из енциклике 
Лава XIII: Rerum novarum, 1891. године)

 На који начин схвата папа улогу државе? Из којих аспеката посма-
тра стање радника? Од кога и на основу чега очекује решење цркве-

ни поглавар? Због чега ова енциклика има епохални значај? [ З ]

Лав XIII, папа који се помирио са изменама у свету
Наведи на какве проблеме је покушао 
дати одговоре челник римокатоличке 

цркве. [ З ]
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БОЉШЕВИЗАМ „(...) Без револуционарне теорије није 
могућ ни револуционарни покрет. Треба 

да што више наглашавамо ову мисао у време када се помодно 
наглашавање опортунизма спаја са најужом формом практичног 
делања. За руску социјалдемократију још већи значај има ова идеја уз 
три разлога, што много пута заборављају. Прво: наша партија је тек у 
фази оснивања, тек сада изграђује свој изглед и још се уопште није 
обрачунала са идејама револуције других праваца, које прете да 
покрет скрену са правилног пута. (...) Друго: покрет соци јал-
демократије, у ствари, је интернационалан. То значи да се морамо 
борити против националног шовинизма. (...) Трећи: национални 
задаци руске социјалдемократије су такви какви још нису били ни 
пред једном социјалистичком партијом света, (...) улогу борца прве 
линије може попунити само она партија, коју предводи водећа теорија. 
(...)“ (Лењин: Шта да се чини, 1902. године)

Како види Лењин улогу идеје и партије? Установи којим правцима 
припадају Лењинови погледи. Твој одговор потврди текстом. [ З ]

Вуча брода у Русији
Какве друштвене и политичке напетости 
су настале у Русији у исто време? [ З ]

РУСКА РЕВОЛУЦИЈА 
1905. ГОДИНЕ 

„Још је опасније за пољску нацију она законска одредба 
према којој свака школска настава треба да се одвија 
на руском језику и да оне малобројне часове пољског 

језика одржавају на руском језику. Забрана разговора на пољском језику током 
одмора тако је строга да су недавно једног дванаестогодишњег дечака затворили у 
тамницу на 24 часа, јер је, напустивши школу, следеће рекао своме другу на 
пољском језику: Хајдемо заједно! Тај систем којем су школе у погледу потискивања 
националних особина потчињене, не ограничава се на језичко питање. У једној 
породици где су  ме позвали десило се следеће: Син породице је једини син 
удовице, и овај шестнаестогодишњи момак једно вече  у позоришту у име својих 
другова бацио је венац Хелени Моджејевској (популарној глумици). После 
неколико дана на заповест министарства просвете директор је позвао момка и 
саопштио му да не само да мора напустити школу, него у будућности ни једну 
школу не може похађати. Ово је била казна, јер је био крив у једној пољској 
демонстрацији. Момак је отишао кући и убио се пиштољем. (...)

 Влада, међутим, понекад претера и дотле затеже уже док оно не пукне. 
Тако, на пример, пре десет година када је издала указ да на сваком писму унутар 
земље адреса мора бити написна на  руском језику. После тога је број писама толи-
ко опао, да су се поштански приходи знатно смањили, па је власт била приморана 
да овај указ повуче.“ (Дански писац Георг Бранд [Georg Brandes], 1898. године)

Окарактериши руску мањинску политику. Установи на коју карактеристику рево-
луције 1905. године даје одговор овај извор. [ З ]

„Величанство! Ми, радници и становници свих друштвених слојева Петрогр-
ада, са нашим супругама и са нашом децом, са изнемоглим старим родитељима 
дошли смо код Тебе, код Твога Величанства, тражећи правду и спасење. Постали 
смо сироти, тлаче нас, оптерећују нас радом који превазилази наше снаге, и свако 
нас грди, јер нас не признају за људе и понашају се према нама као да смо робови. 
(...)

Наше молбе су оценили као незаконите: да број дневних радних часова смање 
на осам сати, да нашу плату установе са нашом сагласношћу, нека испитају одакле 
потичу неспоразуми између нас и директора фабрика, да плату неквалификованих 
радника и жена подигну на једну рубљу, да укину прековремени рад. Да нас лече 
са негом и без вређања, да тако саграде фабрике да се може у њима и радити и да 
не задобијамо смртне болести због промаје, кише и снега. (...)

Величанство! Наш спас овде тражимо. Немој ускратити помоћ своме народу! 
Учинићеш срећном и славном Русију и за вечна времена ћеш уклесати своје име 
у наша срца и у срца наших потомака. Међутим, ако (...) не послушаш наш вапај, 
умрећемо овде на овом тргу пред Твојим дворцем. Јер одавде немамо где да идемо, 
и нема ни зашто. За нас постоје само два пута: први води ка слободи и срећи, а 
други у гроб. (...)“ (Молба попа Габона, 1905. године)

Руска карикатура о уставном систе-
му после 1905. године

Шта приказује карикатура? 
Установи ограничења ус-

тавности после царских рефор-
ми. [ З ]

О каквим околностима рада 
нас извештава извор? Са-

купи захтеве радника. Какве 
идеје се примећују у мислима 
овог извора? Како се односе пре-
ма владару они који подносе 
молбу? [ З ]
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Балкан на почетку XX века
Наведи новостворене на-
ционалне државе на Балка-

ну. Које државе су се повећале у 
највећој мери? Групиши државе 
Балкана по територијалном про-
ширењу. Који су били циљеви ве-
ликих сила у овом региону? [ З ]  

Грчка артиљерија у Првом балкан-
ском рату, ратујући са Турцима 

На који начин се мењао од-
нос снага на Балкану поче-

тком XX века? Шта је узрок ове 
промене? [ У ]

ЗАОШТРАВАЊЕ 
НАЦИОНАЛНИХ СУПРОТНОСТИ

ЗАОШТРАВАЊЕ ОДНОСА 
ВЕЛЕСИЛА

Француска карикатура о кризи у Ма-
року

Помоћу историјског атласа 
установи позадину борбе 

за Мароко. Нацртај карикатуру 
са немачког гледишта о овом 
проблему. [ У ]
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Прикажи шта је хтео Лењин рећи, и начини логичну табелу о његовим мислима.  Процени анализу из следећих ас-
пеката: целисходност, политички морал, улога масе и народа. Шта подразумева Лењин под појмом две тактике и 

под појмом демократије? Какво је мишљење Лењина о грађанској демократији? [ У ]

„(...) Револуција је у највећој мери пробитачна за пролетаријат. Грађанска ре-
волуција је неопходна у интересу пролетаријата. Што целовитија, одлучнија и 
доследнија буде грађанска револуција, тим више ће бити осигуран успех борбе 
пролетаријата за социјализам против буржоазије. (...)

Насупрот овоме, за радничку класу је много целисходније ако се оне промене 
које су неопходне за буржоаску демократију, не буду спроводиле путем реформи, 
него револуцијом, јер је пут реформи пут одлагања и спорог одумирања трулих 
делова народног организма. Од распадања ових делова највише пате пролетаријат 
и сељаштво. Пут револуције је најбржи и најмање болан начин операције. (...)

(...) она снага која може однети победу над царском влашћу, може бити само 
народ, односно пролетаријат и сељаштво, ако узмемо у обзир главне и велике сна-
ге, и  ако овима додамо сеоско и градско малограђанство. „Одлучујућа победа 
револуције над царском влашћу“ је једнака са револуционарном демократском 
диктатуром пролетаријата и сељаштва. (...)

Ова победа и те како ће бити диктатура, дакле, ослониће се на војну силу, на 
оружану масу и на устанак, и неће се одвити преко легалних и мирних установа. 
Ово може бити само диктатура, јер спровођење оних промена које су неодлож-
не и безусловно потребне за пролетаријат и сељаштво, изазваће уплашени отпор 
од стране велепоседника, велике буржоазије и од стране царске власти. (...) Ова 
диктатура не може додирнути основе капитализма (без спољашњег степена рево-
луционарног развоја). У  најбољем случају може се спровести коренита поновна 
подела земљишних поседа у корист сељака. Ово може остварити демократизам и 
република, штавише, може укинути све азијске и робовске елементе у фабрика-
ма, може покренути значајно побољшање ситуације радника и повећање њиховог 
животног стандарда. И на крају, (...) може пренети ватру револуције у Европу. Ова 
победа уопште неће претворити нашу грађанску револуцију у социјалистичку ре-
волуцију. (...)

Рат против самовласти је само привремени задатак социјалиста (...) Револуци-
онарно-демократска диктатура пролетаријата и сељаштва заиста је само привре-
мена. Привремен је задатак социјалиста, али ако овај задатак ниподаштавају за 
време демократске револуције, то ће значити задржавање реакције.

Доћи ће време окончања рата против руске самовласти. Проћи ће епоха де-
мократске револуције у Русији. (...) Тада ћемо непосредно размишљати о соција-
листичкој диктатури пролетаријата, и о њој ћемо говорити детаљно (...).“ (Лењин: 
Две тактике социјадемократије у демократској револуцији, 1905. године)

„Они привредни резултати који су постигнути током путовања цара (путовања 
Виљема II у Цариград) су следећи: концесија изградње луке Хајдар Паше, она кон-
цесија услед које можемо ставити немачки кабал између Констанце и Цариграда. 
Учвршћивање привредних веза између турске владе и великих немачких фирми. 
Услед концесије кабла не можемо изградити непосредну телеграфску везу са Ца-
риградом, што ће бити, као што се види, полазна тачка једне значајне линије. У 
вези са овим је и следећи план, да анадолијску железницу продужимо до Багдада. 
Надамо се да ће ово  бити основа за даље привредно освајање мале Азије.“ (Заме-
ник министра спољних послова Немачке, Билов [Bülow], 1899. године)

„Наша трговина се такмичи на живот и смрт са енглеском трговином. Наша 
штампа о томе сваки дан труби, али наша велика трговачка флота  која под на-
шим заставама плови по свим морима света, сасвим је незаштићена против 150 
енглеских ратних бродова, против којих са толико поносно можемо извести свега 
четири крстарице.“(Виљем II, 1896. године)

Које чињенице су условиле 
правце ширења немачке 

привреде? На основу извора 
про цени у којим привредним гра-
нама су Немци успели склопити 
добре привредне уговоре. Одре-
ди непосредне и даљне циљеве 
Немаца. О каквим препрекама 
говори извор за немачке пла-
нове? [ З ]

Лењин игра шах на острву Капри 
(1908. године)

Сакупи фотографије о 
Лењину из разних издања. 

У коликој мери се разликује ова 
фотографија од уобичајених 
приказивања? [ У ]
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У руској грађанској револуцији 1905. године људи су се дигли на оружје за проширење демократских права 
и за боље услове живота. Ову ситуацију је анализирао вођа бољшевика, Лењин, који је, ради задобијања власти, 
хтео увести диктатуру пролетаријата.
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СРЕЋНА МИРНА ВРЕМЕНА Овај назив су почели ко-
ристити тек касније, за означавање деценија пре Пр-
вог светског рата. Главна карактеристика ове епохе је 
вишедеценијски трајни европски мир. Мир, који 
је створио могућност развитка. Проширио се други 
талас индустријске револуције, повећао се живот-
ни стандард и прошириле су се тековине које су 
олакшава ле свакидашњицу.
 Свакако – као што и данас – нису сви подједна-
ко уживали у благодетима срећних мирних времена. 
Примећује се да су се такве новине (као нпр. купа-
тило, телефон, летовање), прво појавиле код виших 
слојева, као део луксуза. Побољшањем животних при-
лика ове новине су постале све приступачније ши-
рим слојевима. 
 Поменуте новине су преуредиле све сегменте жи-
вота. Водовод и канализација олакшали су редовно 
одржавање хигијене, струја и плин омогућавали су 
осветљавање и стално грејање, а ширењем јефтиних 
текстилних производа изменило се одевање и појави-
ло се празнично одело. 

СТВАРАЊЕ МОДЕРНОГ СПОРТА Физичку културу 
можемо схватити као спорт у свим временима. Међу-
тим, спорт, у данашњем смислу речи, после старог 
века поново се појавио у раздобљу срећних мирних 
времена, захваљујући благостању и повећању сло-
бодног времена. Тековина ове епохе је смањење рад-
ног времена, што је у вези са техничким развојем. 
Људи су у слободном времену све више могли да се 
баве физичком културом, и све више су учествова-
ли на спортским такмичењима која су представљала 
и привредну активност и разоноду. 
 Овај процес је покренут у Енглеској у XIX веку. 
Све шири слој енглеске средње класе је преносио пре-
ма нижим слојевима разне забаве аристократије. Све 
више спортских грана оснивали су са одређеним пра-
вилима, предметима и националним и међународним 
организацијама, које су приређивале такмичења.
 На крају века је рођена идеја о олимпијади новог 
века (Атина, 1896. године). Оснивач Олимпијаде је био 
Кубертен (Coubertin) који је желео идеје грчког антич-
ког света пресадити у своје време. Наглашавао је једин-
ство културе тела и духа (у здравом телу здрав дух), 
зато је поред спортских такмичења обраћао пажњу и 
на такмичења духа (на првим Олимпијадама је било 
и таквих врста такмичања). Сматрао је важним такав 
такмичарски дух који је чист и помаже остале. По ње-
говом размишљању Олимпијаде, као што је био случај 
у античким временима, спајају људе других подручја, 
чак и оне нације које су у завади. Ради постизања ових 
циљева из такмичења су искључили професионалце,
такмичаре који су живели од спорта. 

РАЗВОЈ ЕВОЛУЦИЈЕ И НАУКЕ Средином XIX века у 
биологији су настале револуционарне промене. Током 
путовања по свету Чарлс Дарвин (Charles Darwin) у 
својој књизи је израдио сопствену теорију о еволу-

цији (порекло раса, 1859. године). Суштина ове те-
орије је да су се током прилагођавања живих бића 
природи, уз непрестану борбу за живот обликовале 
њихове особине. Пошто ова теорија није била у са-
гласности са догмом стварања света, цркве су је одби-
ле. Изазвала је велико неразумевање тврдња да се чо-
век током еволуције издигао из животињског света 
(мада она тврдња да је човек постао од мајмуна, само 
је лоше схватање Дарвина).
 Идеја еволуције је утицала  и на друштвене нау-
ке. „Природну селекцију“, „борбу за живот“ су приме-
нили на нације, на људске расе и на друштвене групе. 
Овакво схватање историје називамо социјалдарвини-
змом. Више праваца, изопачивши теорију еволуције, 
народе који су били успешни током историје прог-
ласили су за победнике еволуције, и означили их 
као супериорне.
 Техничка-технолошка достигнућа Друге индус-
тријске револуције су имала велики удео у научним 
открићима. Истовремено привредни развој и нове
индустријске гране (нпр. хемијска индустрија) дали 
су нови подстрек развоју природних наука и тех-
нике (улагање капитала, лабораторијске опреме итд). 
Настала су нова открића чији резултати су тек касније 
примењени (генетска теорија Мендела, 1866. године; 
брачни пар Кири, радиоактивност). 

ФИЛОЗОФИЈА РАЗОЧАРЕЊА Човек срећних мирних 
времена надао се у будућност, веровао је у развој, и 
веровао је да ће проблеми бити решени са развојем 
науке. И заиста, повећавали су се животни стандард 
и дошло је до развоја општег образовања. 
 Истовремено појавило се и разочарење и декаден-
ција. Грађанин ове епохе приближавајући се прекрет-
ници века, осетио је као да свет иде у погрешном смеру, 
старе вредности нестају, и стварају се нове супрот-
ности. Развој је разбио старе заједнице, и у великим 
градовима појединац се осећао усамљен у страној, и 
према њему потпуно индиферентној и непријатељској  
маси. Све више људи је знало писати и читати, у ра-
није невиђеној количини су издавали књиге и часопи-
се, али се чинило да ће култура широких слојева по-
тиснути профињену културу раније елите. 
 На ове противречности у филозофији створило 
се више одговора. Немачки филозоф Шопенхауер
(Schopenhauer, 1788–1860) је сматрао да је суштина 
света неизрачунљива воља која се не може упозна-
ти, и која управља људима. Оне жеље које се рађају 
из воље, воде ка мукама човека, којима никад нема 
краја, јер када нешто постигнемо, воља нове жеље 
ствара. Решење је сузбијање жеље, и сузбијање 
тежње, које произилазе из воље, међутим према Шо-
пенхауеру за ово је само геније способан.
 Према немачком филозофу Фридриху Ниче
(Friedrich Nietzsche, 1844–1900) вредности старог 
света су  изгубиле своју садржину („Бог је умро“), 
и у данашње доба, које је од појединаца направило 
масу којом се може управљати, вредност предста-

32. Свакодневница срећних мирних времена
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вља морал послушне масе. Из ове епохе ниске вред-
ности само онај натчовек (Übermensch) може из-
бити, који истиче сопствену вредност. Натчовека 
Ниче није везао ни за коју расу или друштвену гру-
пу. Главне особине натчовека су високи морални за-
хтеви, независност разума, и самостална оригинална 
чистота која је без претварања. Ако човек поседује ове 
вредности у себи, тада може да се издигне из масе, и 
може њоме управљати. Воља натчовека ствара култу-
ру више вредности која је вреднија од масовне култу-
ре, и помоћу ње господари над масом.
 У стваралаштву бечког лекара Сигмунда Фројда 
(Sigmund Freud, 1856-1939) се огледа раскидање хар-
моније између појединаца и друштва. Фројд, анализи-
рајући оне болеснике који су се суочавали са психичким 
проблемима и са потешкоћама приликом прилагођа-
вања, израдио је методе психоанализе, које су постале 
основа модерне психологије. Фројд је пошао од чиње-
нице да личност, понашање човека условљавају они до-
живљаји, жеље о којима човек не зна, јер их је забора-
вио или угушио, то јест, потиснуо у подсвест. Душевне 
болести је желео лечити откривањем подсвести. Оне 
конфликте који су се створили у прошлости, успео је 
изнети на површину путем дугих, понекад вишего-
дишњих разговора (терапијама). Конфликте је поку-
шао поново да протумачи, и да болесник схвати шта 
се десило с њим. Фројд је сматрао да су узроци људске 

душевне болести повреде у детињству и угушене сек-
суалне жеље. Фројд сматра да је наш душевни живот 
већ друштвено предодређен, јер родитељи и учитељи 
појединцу преносе одређене идеале и очекивања све-
та (нација, вера, друштвена група).

ОДГОВОР УМЕТНОСТИ Прекретница XIX и ХХ века 
означава и прекретницу у уметности. Уметници ове 
епохе желели су нешто ново, и скоро у свим умет-
ничким гранама су се сукобили са традиционалним 
начином изражавања. Овоме треба додати и чињени-
цу да је „потрошачка публика“ ових уметничких 
дела знатно проширена. Захтеви мање школоване 
масе много пута су били у супротности са тежњама 
уметника. Уметници који су желели нешто ново, 
нису желели да удовоље укусу масе. 
 У овој епохи, због неприхватања масовне културе, 
стварали су се нови уметнички правци (нпр. импре-
сионизам итд). Култура масе све се више удаљавала 
од високе уметности.
 И у примењеној уметности се огледавало тражење 
нових путева, што је значило негирање старог (нпр. 
мешавина историјских стилова, односно еклектика).
Стил ове епохе је сецесија, која је обухватала целу 
примењену уметност и желела је створити јединстве-
ни стил. Њу су карактерисали валовите линије, ис-
точњачки и народни мотиви. 

СРЕЋНА МИРНА ВРЕМЕНА Срећна мирна времена
Какво је било мишљење са-
временика о овом раздоб-

љу? Због којих чињеница је до-
било ово раздобље тај назив од 
каснијих времена? [ У ]

Свечани ручак у једном ресторану
Којем друштвеном слоју 
при пада приказана поро-

дица? Потврди твој одговор на-
брајањем детаља на слици. Как-
ве промене су се могле догодити 
у односу на ранија њихова 
празно вања? При кажи ову сце-
ну из аспекта људи из разних 
друштвених слојева. [ З ]  

1

2

Архива
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РОЂЕЊЕ 
МОДЕРНОГ СПОРТА 

„На месту такмичења нашли смо невиђену масу 
као море у које су се  два крака лондонског пута 
уливала као река. Коњаници који су јурили, и на 

хиљаде кочија су чинили велики табор, а између шатора је врвео народ чији број 
је вероватно превазишао сто хиљада људи. Све је то подсећало на време сеобе 
народа. Биле су  две камене зграде за гледаоце. Међутим, биле су многе куће од 
дасака и поњава у којима се јело, пило, играло. У паузи такмичења су се појавили 
пајаци, певачи, чаробњаци. На врху кочија су биле госпође и господа, који су своју 
храну јели из крила. Како се радовао градски народ! Добра воља и срећа се огле-
дала у њиховим очима. Као птица која је излетела из кавеза, скакутали су, летели 
су и као вода пуштена из језера, хукали су и таласили се. Иначе, коњска трка је 
овде најомиљенија, пошто се свака трка обави за неколико минута. Народ долази 
због саме забаве, и због здраве слободне природе. (...)

На коњске трке Енглези потроше гомилу фунти, неколико богатих племића 
годишње и по 50-60 хиљада. Али последица овога је узгајање коња, не само за 
такмичење, али и за вучу, за кочије, за земљорадњу, значи посебно за све оне циље-
ве, за које се коњ користи. Због тога је Енглеској цела Европа постала дужна. (...) 
Ако се сме тако рећи, трка је песничка страна узгајања коња, као што је за време 
жетве плетење круне од класа. (...)“ (Берталан Семере: Путовање по иностран-
ству, 1838. године)

Установи које друштвене групе су биле на такмичењима. Какве друштвене за-
хтеве је задовољавала ова разонода? Шта је била привредна корист од коњских 

трка? [ З ]

„Модерни спорт је и више и мање од спорта старог века. Више је, јер су данас 
веће могућности, боља средства и савршеније справе. Међутим, недостаје фило-
зофска основа, скривени циљ, онај родољубиви и верски поглед, који је карактери-
сао у оно време празничне игре младих. (...) У којем савременом идејном систему 
можемо наћи ону моралну равнотежу, која ће одговарати изазовима садашњице и 
сачувати модерну атлетику да не постане средство бизниса и оконча у брлогу? (...) 
Захтевати од народа да се узајамно воле, детињасто је. Међутим, позивати их да 
пазе једни на друге, то већ није утопија. Међутим, да би се узајамно пазили, треба 
да се прво упознају. Зато препорођене Олимпијске игре треба да пруже могућност 
сваке четврте године омладини за један узвишени, братски сусрет, услед чега ће 
постепено нестати незнање (...), које подгрева мржњу, што доводи до низа неспо-
разума и муњевитом брзином усмерава догађаје према једном варварском и неми-
лосрдном рату.“ (Мисли оснивача Олимпијаде барона Кубертена, 1895. године)

Шта карактерише модерну Олимпијаду? Начини табелу о сличностима и о раз-
ликама Олимпијада старог и новог века. Установи у којој мери је био олимпијски 
покрет одговор на изазов епохе. [ З ]

Фудбал, игра лоптом која је кренула 
из Енглеске, а крајем века се већ 
одомаћила у читавој Европи

Ко је могао учествовати у 
организовању утакмица, а 

ко су били гледаоци? У коликој 
мери је фудбал производ епохе? 
[ З ]

Први Тур де Франс (Tour de France) 
1903. године

У којој мери је производ 
епохе спортска вожња би-

циклом? [ У ]

ЕВОЛУЦИЈА 
И РАЗВОЈ НАУКЕ

„У следећем поглављу ћемо продискутовати о 
борби за живот, која се одвија између органских 
бића на Земљи, и која је неизбежна последица 

чињенице да се органска бића размножавају по геометријском низу. Ово је приме-
на Малтусовог учења на цео животињски и биљни свет. Међутим, пошто се у сва-
кој врсти рађа више јединки него што би могло опстати, и пошто се због тога води 
непрекидна борба за живот, сасвим је јасно да свако створење које се макар и у 
најмањој мери мења у своју корист, има више шансе да у сложеним и компликова-
ним условима живота опстане и природним путем излучи. Према законима гене-
тике свака врста изабраника ће настојати да свој нови и промењени облик преда 
својим потомцима. Ово основно питање природне селекције ћу изложити детаљ-
није у четвртом поглављу. Тада ћемо видети како природна селекција неизбежно 
проузрокује изумирање мање савршених животних форми, и на који начин настаје 
оно што ја називам излучивањем. (...)

(...) Убеђен сам да је она теорија (...) према којој је свака врста створена неза-
висно једна од друге погрешна. Савршено сам убеђен да врсте нису непромењиве. 
Да су оне које припадају једном роду, потомци у правој линији неке већ изумрле 
врсте. Исто тако као што је било која врста потомак друге врсте. Убеђен сам да је 
природна селекција била, ако и не једино, али свакако најважније средство изме-
не.“ (Дарвин: Порекло врсте, 1859. године)

Шта је суштина учења Мал-
туса? Понови шта смо учи-

ли о размишљању и методама 
Малтуса. По Дарвину шта је 
покретач развоја живих бића? 
Каква је разлика у односу на ра-
није доктрине? Како су примили 
мишљења Дарвина његови са-
временици? [ З ]
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„(...) Нагон-ја садржи све оно што смо наследили, што носимо са собом прили-
ком рођења, што је предодређено. (...)

Део нагона-ја због спољашњих околности претрпи извесне промене. (...) Ово  
подручје наше психе називамо речицом ја. 

(...) Пошто је између опажања и деловања мишића постоји спона, ја господари 
над жељеним покретима. Његов задатак је самоодржавање. Према спољашности 
тако функционише, да се упознаје са надражајима, о њима меморише искуства (у 
сећању), врло јаке надражаје обиђе (бекством), умерене прима (прилагођавањем), 
и на крају научи да спољашњи свет формулише целисходно у своју корист (врши 
активност). Према унутрашности води борбу против нагона-ја, преузима власт над 
потребама нагона. Одлучује да ли је допуштено задовољавање или треба да их 
одложимо за боља времена, (...) или је боље да заувек потисне ове трептаје. (...)

Човек у развоју много живи са својим родитељима, и зависи од њих. Прили-
ком одвајања на крају свога дечјег доба, унутар свога ја ствара се једна изузетна 
инстанција, која је продужетак утицаја родитеља. Ову власт називамо претпоста-
вљено-ја. (...)

Деловање ја можемо сматрати беспрекорним, ако истовремено удовољава на-
гону-ја, претпостављеном-ја и околностима стварности, односно ако потребе ових 
може међусобно измирити. Однос ја и претпостављено-ја у сваком случају морамо 
вратити на однос детета према својим родитељима. На утицај родитеља свакако не 
мора се наслонити на своје личне особине. Јер у себи носи оне породичне, расне 
и националне традиције које се предају, и изнад тога захтеве друштвене околине. 
Поред тога претпостављено-ја садржи након развоја и оне црте које ће заменити 
родитеље и долазе од васпитача или од идеала који су примери друштва. Видимо 
да нагон-ја и претпостављено-ја без обзира што су у основи различити, једнаки су 
да оба носе утицаје прошлости. Нагон-ја наслеђену прошлост, предпостављено-ја 
оне утицаје које је преузео од других. Ја у првом реду одреде своја искуства, значи 
случајности и актуална искуства.“ (Фројд: Основа психоанализе)

На основу Фројда од чега се састоји људска душа? У каквом су међусобном од-
носу разни степени душе? Које чињенице делују на функционисање душе? Шта 

је ново у делатности Фројда? [ З ]

Савремена карикатура о Дарвину. Чарлс Дарвин (1809–1882) енглески природњак средином 
XIX века је учествовао у путовању око света. Помоћу  овде стечених сазнања је створио своју 
теорију о еволуцији. Суштина његове теорије је у томе, да врсте нису сталне, него непрекидно 
се прилагођавају својој средини (еволуција). Слаби, и они који су неспособни за прилагођавање 
изумиру, док остали се даље развијају.

У којој мери је помогао Дарвину његово путовање око света у изради своје тео-
рије? Применимо теорију еволуције на процес постања човека. Шта је било 

опште мишљење пре Дарвина о пореклу врста и човека? На којим подручјима су 
вређале Дарвинове мисли савремено схватање? Каква нам питања поставља кари-
катура где је Дарвин у друштву једног мајмуна? Шта вели о овом питању карикатурис-
та? Са каквим средствима је желео постићи утисак? Ова карикатура се налази и у пр-
вом тому ове серије са истим овим питањима (Миклош Сараи: Историја I, 11. стр.). 
Какав одговор можемо сада дати на ова питања, и због чега? [ З ]

Сигмунд Фројд (1856-1939) бечки ле-
кар, оснивач модерне психо логије 

ФИЛОЗОФИЈА 
РАЗОЧАРЕЊА 

„Када је Заратустра (пророк и оснивач вере и Персији) 
стигао у најближи град који лежи покрај шума, на тргу 
је затекао масу окупљених људи, јер су народу обећали 

да ће видети пеливана. Заратустра им се обратио следећим речима: 
Натчовечног човека вам проповедам. Човек је таква ствар, коју морамо прева-

зићи. Шта сте учинили да га превазиђете? 
До сада је свако створење створило нешто што је превазишло самога себе: а 

ви желите бити осека велике плиме и срозавате се на ниво животиње, уместо да 
превазиђете човека. 

Шта је мајмун у очима човека? Предмет подсмеха или болна срамота. Нека 
буде, дакле, и човек у очима натчовека предмет подсмеха или болна срамота.

Направили сте пут од црва до човека и још има много црвљивог у вама. Некада 
сте били мајмуни, а данас је човек већи мајмун од било ког мајмуна. 

Фридрих Ниче (1844–1900) немачки 
филозоф, оснивач култа натчовека

Да ли може бити погрешна 
наша оцена о Ничеу, ако не 

погледамо детаљно шта је под-
разумевао под појмом натчове-
ка? [ З ]
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Али још и мудрији међу вама су потпуни несклад, изопачена мешавина утваре 
или биљке, али зар тражим ја од вас да будете утваре или биљке? 

Ево, ја вам проповедам натчовека! (...)
Некада је највећи грех био, грех против Бога, али Бог је мртав и заједно с њим 

мртви су и ови грешници. Сада је највећи грех, грех против земље, и то да дроб 
Недокучивог више ценимо него смисао земље!

Некада је душа са презиром посматрала тело: и овај презир је био стање нај-
више вредности - видети мршаво, изгладнело тело. Мислила је, да на овај начин 
може побећи са земље. (...)

Када је Заратустра тако говорио неко је узвикнуо из народа: „Доста смо чули о 
њему: а сада да видимо пеливана!“ И сви су се смејали Заратустри. А пеливан је 
мислио да се њему обраћају, и спремао се за свој програм.“ (Ниче [Nietzsche]: Тако 
је говорио Заратустра, 1883–85. године)

Шта подразумева Ниче, 
под појмом натчовека? На 

који начин може неко да постане 
„натчовек“? Које религије и идео-
логије негира овај текст? О как-
вој тенденцији људског развоја 
нам говори текст? Шта је његово 
мишљење о маси? [ З ]

На основу слика анализирај стилска обележја разних уметничких праваца. Која су она обележја на сликама која нам 
указују на друштвене промене и на другачији начин живота? [ У ]

Ван Гог (Van Gogh): Гостионица код Сирене (импресионизам) Клод Моне (Claude Monet): Амстердам (импресионизам) 

Пабло Пикасо (Pablo Picasso): Авињонске жене (кубизам) Густав Климт (Gusta Klimt) Јудита и Холо-
ферн (сецесија)

ОДГОВОР УМЕТНОСТИ
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„У ткачкој радионици девојке су радиле у таквом ваздуху, који је 
код мене после трећег дана изазвао упалу плућа. Сићушно паперје 
вуне свуда лети, прекривајући хаљину и косу и улеће човеку у нос и 
уста. Машине морају брисати на свака два часа. Девојке удишу прах, 
пошто не могу отворити прозор. Уз то машине непрестано гласно зве-
кећу, од чега се не чује ни сопствени глас. (...) Ове девојке врло много 
и напорно раде, многе од њих су испричале да су обамрле после прве 
четири недеље рада и колико су патиле. (...)“ (Из описа ситуације не-
мачких радница из XIX века)

У којој мери је узрок лошим околностима чињеница да у тој фабри-
ци раде жене? [ У ]

„Полазећи од идеје да је сваком човеку обавеза да својим радом 
допринесе општем добру, одлучила сам да своју делатност посветим 
оној ствари чију важност све више осећају у отаџбини, а то је васпи-
тавање жена. 

Основа нације је породица. Душа и центар породице је мајка. 
Њен тихи, али непрестани утицај даје правац будућој генерацији и 
своје здравствено стање дете може захвалити оданој нези мајке. Исто 
тако, први и одлучујући карактер она усађује у његову  младу душу. 
Разни примери и свакидашње искуство су доказали да су изванредни 
мушкарци чврстог карактера синови мајке јаке душе и племенитих 
осећања.

Према томе, дужност је сваког родољуба да ревносно узме у обзир 
васпитавање жена. 

Код нас васпитање жена до сада је било поверено искључиво 
иностраним лицима, успркос сваком труду са којим је вршено васпи-
тавање наших девојака, када је требало у пракси деловати и када је 
требало управљати породицом, појавили су се такви недостаци који 
су за целу нацију били поражавајући. Наше жене нису васпитавали да 
буду Мађарице. Нису усадили у њих ону ватру чији пламен уједињује 
у целовитост поједине грађане отаџбине. Ове жене су биле странкиње 
у овој отаџбини.“ (Декларација Бланке Телеки о оснивању девојачких 
васпиталишта, 1846. године)

Каквим идејним системима се појавила тежња за променом ситу-
ације жена? Због чега је васпитање могло уздићи жене из сопстве-

не ситуације? Чиме образлаже Бланка Телеки важност васпитање жена? 
На које сегменте живота према њој делује васпитање жена? [ З ]

Француске телефонисткиње

Акција француских феминисткиња
Шта захтевају феминисткиње на илу-
страцији? Из ког друштвеног слоја су 

били извођачи ове акције? [ З ]

Плакат радикалне енглеске организације жена против либералне владе, која је 
одбила њихове захтеве

Због чега су либерали одбили равноправност жена на прекретници 
века? Како је то могло утицати на методе феминизма? [ У ]
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Подређени положај жена унутар породице и друштва ни током епохе просвећености није се мењао. Истина, 
било је све више мислилаца (нпр. Милтон) који су указали на неодрживост овог стања. Током индустријске рево-
луције маса жена се примила посла у фабрикама (текстилна индустрија), а после у просвети (учитељице). Крајем 
XIX века већ су се појавиле на новим радним местима (нпр. телефонисткиње, секретарице, службенице), а појавиле 
су се и у високошколској настави.

Жене су на многим подручјима доказале да су способне обављати ове послове. Успркос томе нису имале гла-
сачко право, штавише, биле су под туторством свога оца, а касније мужа, а самостално нису могле покренути 
ни парницу за своја права. Ова ситуација се све више сукобљавала са праксом свакидашњице. Међутим, мушко 
друштво је и надаље чувало своје привилегије, како у традиционалној сељачкој средини, тако и у новим радничким 
слојевима.

На крају XIX века у Енглеској је покренута борба за равноправност жена, чији је циљ био да прекине правну 
подређеност жена унутар породице и да издејствује гласачко право. На почетку друштво није схватило њихове 
тежње, које су довеле до све фанатичнијих акција. Госпођа Панкхарст (Pankhurst) са две своје кћери, а потом и 
многе друге активисткиње, допале су  затвора. Најпотреснији случај се догодио 1913. године на дербију у Епсону: 
Емили Девизон (Emily Davison), која се борила за равноправност жена, бацила се под копита једног коња у галопу 
и на лицу места погинула. Међутим, фанатизам није уродио плодом: у овој епохи није остварена равноправност 
жена. Али – углавном независно од свих покрета – променом друштва и привреде све већи значај су имале жене, 
припремивши терен за њихову равноправност.
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ОДМАЗДА И ЦИЉЕВИ ЦАРЕВИНЕ Хабзбуршка вла-
да сматрала је понижавајућим што је мађарску рево-
луцију само уз помоћ страног оружја могла победити. 
Због тога, уместо амнестије, извршила је крваву од-
мазду. Фрањо Јосиф је спровођење одмазде поверио 
Хајнауу који је због своје немилосрдности у Италији 
добио надимак „хијена из Бреше“. Након што је Ђерђ 
Клапка предао Коморан, пошто су браниоци добили 
амнестију, почела је одмазда. У Араду су 6. октоб ра 
погубили 13 генерала домобрана, а у Пешти пре-
мијера Прве мађарске одговорне владе грофа Лајо-
ша Баћањија (Batthyány Lajos). Око 150 људи је обе-
шено, а више хиљада затворено у тамнице. Поред низа 
понижавајућих казни (нпр. јавно шибање) на десетине 
хиљада домобрана (хонведа) је регрутовано у царску 
војску. 
 Због међународног протеста Хајнауа су убрзо 
суспендовали (лето 1850. године). Међутим, успомена 
на крваву одмазду и касније је била значајна препрека 
да се Мађари прилагоде интересима Царства. После 
сузбијања револуције управљање Царевином је до-
шло у руке присталица потпуне централизације. 
На почетку, ради придобијања аустријско-немачког 
грађанства и националних мањина, овај циљ су при-
кривали уставним обећањима (Олмицки устав). После 
промене европских односа (нпр. државни удар Напо-
леона III 1851. године), Фрањо Јосиф је укинуо још 
и ову привидну уставност и лично је преузео упра-
вљање над државним пословима. Увео је отворену 
самовласт, зато ову епоху називају новим апсолути-
змом (неоапсолутизам). 
 База овог система је била ограничена на војску, на 
чиновнички слој и на део аустријске аристократије, 
будући да је и аустријско грађанство потиснуто у 
позадину. У политичком животу су само они добили 
улогу, који су уместо принципа желели краткотрајну 
каријеру, као што је био случај са министром 
унутрашњих послова Александром Бахом (Alexander 
Bach), који је претходно био револуционар. 

ДОБА ОТВОРЕНЕ САМОВЛАСТИ 1850. године 
царска влада се трудила да Мађарску потпуно утопи у 
царство и да понемчи Мађаре. Ову епоху по министру 
унутрашњих послова називају и Баховом епохом
(1851–1859).
 Од Мађарске су отцепили Ердељ, Хрватску и 
територију новостворене Српске Војводине. Преостала 

подручја су поделили на пет округа. Укинули су 
самоуправе жупанија и градова, што значи да 
је администрација постала извршилац наредаба 
централне власти. Пошто део службеничког кора није 
хтео сарађивати са влашћу, трећину службеника су 
довели из Аустрије. (Њих су због њиховог мађарског 
одела назвали Баховим хусарима.) 

Нови апсолутизам је укинуо администрацију од  пре 
1848. године, и уместо ње је, изграђујући паралелно 
грађанску државу увео савршенију држав ну управу.
Увели су аустријски грађански закон, униформисали су 
систем мерних јединица и просвету. Тада је створена 
осмолетна гимназија са испитом зрелости. 
 Међутим, модернизација је спровођена уз пре-
небрегавање уставности, против воље станов ништва, 
имајући у виду само стране (царске) интересе, много 
пута са неквалификованим службеницима. Ово је за 
дуга времена поткопало однос државног апарата и  
грађана у Мађарској. Избегавање плаћања пореза и 
одбијање централних уредаба постало је славан чин. 
Није се развила грађанска свест, карактеристична 
за грађанске државе, јер грађани такву државу нису 
осећали својом, зато нису доносили ни жртве. 

Нови апсолутизам није смео и није ни хтео
довес ти у питање ослобађање сељака, тај угаони 
камен грађанске промене. Извршење ослобађања 
сељаштва и одштета племства (Урбарни патент, 1853. 
године) се, према царској уредби, спровело на основу 
Априлских закона. На тај начин нису могли уживати у 
повластицама о којима су одлучили за време револуције 
(укидање десетине винограда, ослобађање сељака који 
су живели на мајурским земљама). Племиће, учеснике 
у ослободилачкој борби су, углавном, лишили имања, 
јер су одштету за њихове поседе добили у државним 
вредносним папирима. Због тога до новца, који би 
био потребан за реорганизацију њихових газдинстава, 
могли су доћи само продајом државних вредносних 
папира, по веома ниској цени, или врло споро. Због 
тога и због отплате ранијих пореза и кредита, значајан 
део племства је доживео финансијски крах. 
 Између 1850. и 1860. године су у пракси спровели 
ослобађање сељака: раздвајање сељачке и поседничке 
земље, одвајање пашњака и шума које су биле у 
заједничком кориштењу и увођење грунтовнице. Пошто 
су услед овога интереси бивших поседника и бивших 
сељака били различити, овај процес је продубио 
супротности између поседника и сељака. 

33. Az önkényuralom kora
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СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ДРЖАВНЕ БЛАГАЈНЕ После 
1850. године настављен је привредни развој, започет 
претходне деценије, у првом реду, на подручју 
индустрије и изградње железнице. Развоју су под-
стрекли разни фактори: на пример, страни капитал,
ослобађање сељака и конјунктура пшенице која се 
развила током рата. Неколицина потеза владе је такође 
подстрекла развој. Пре свега, укидање царинске 
границе између Аустрије и Мађарске (1850. године), 
јер је тиме образовано јединствено тржиште. Тиме су 
мађарски пољопривредни производи имали предност 
у односу на увознике изван Царевине. 

Резултате привреде је Влада хтела користити 
у  сво је политичке сврхе. Пропагандистичка свеска 
(Rückblick) коју је издао Бах, постигнуте резултате је 
приписивала влади. У томе је било и нешто истине, 
међутим, као што је на то указао Иштван Сечењи, који 
је у санаторију у Деблингу све активније политизирао, 
развој се, у основи, не може преписати влади, него 
привредним процесима. Самовласт је, истовремено,
и спречавала развој. Без друштвене подршке власт 
је свој систем могла одржати само војном силом, 
помоћу жандармерије, и помоћу доушничке мреже и 
тајне полиције. Огромне трошкове тираније стварали 
покривали су високим порезима, повећањем државног 
дуга и продајом државне имовине, што је било штетно 
за привреду. 

ОБЛИЦИ ОТПОРА Мађарски водећи слој, осим двору 
верне аристократије, одбацио је нови апсолутизам и 
успротивио му се. На почетку педесетих година још је 
било покушаја за поновно покретање оружане борбе
(нпр. герилски рат Гашпара Нослопија [Noszlopy Gás-
pár] на територијама десно од Дунава) и организовање 
завера. Међутим, власт, помоћу жандармерије и тајне 
полиције, спречила је избијање значајнијих покрета 
отпора. Ипак, ови покушаји су показивали државно 
расположење и потпомагали су друге врсте отпора.
 Најзначајније политичке снаге су били средњи пле-
мићи који су одабрали пасивни отпор. Нису сарађи-

вали са влашћу и нису примали службе. Бојкотовали 
су државне приредбе и где год су могли, изигравали 
су уредбе и нису плаћали порез. 

Водећа личност пасивног отпора био је Ференц 
Деак. Деак је до краја 1848. године чинио све да из-
мири мађарски водећи слој – који се држао Април-
ских закона – са Двором. Пошто је доживео неуспех, 
повукао се на свој посед, да би тако остао једини зна-
чајан политичар из доба реформи, који је још и педе-
сетих година могао рећи своје мишљење. Деак је на 
уставној основи одбио сарадњу, позивајући се на Ап-
рилске законе, који су били одобрени од стране краља 
1848. године. Пошто није имао деце, продао је своје 
поседе у Зали за доживотну ренту. (Поседе је купио 
Сечењи.) Уселио се у пештански хотел Код енглеске 
краљице (1854. године) и ускоро је постао главни лик 
мађарског политичког живота. 

Пасивни отпор је проузроковао политичку не-
сигурност владе. Међутим, било је јасно да је сиро-
машније племство без поседа било приморано да при-
ми службу. Без сељачких дажбина и због одуговлачења 
исплате одштете је за поседнике једино државна служ-
ба могла обезбедити опстанак. Због тога се пасивни от-
пор није могао наставити до бескрајности.
 Особену врсту отпора је значила емиграција. 
Највећи број емиграната је државу напуститило по-
сле војних пораза. Емиграција, као што је случај са 
свим емигрантским групама, делила се на више пра-
ваца, али њихова већина је радила на покретању 
поновне борбе. Када се због међународне ситуације 
поново указала шанса за настављање борбе, били су 
јединствени (француско-италијанско-аустријски рат). 
Аустријска влада је рачунала да ће сваки међуна-
родни конфликт искористити за мађарску ствар.
Помоћ других влада нису успели придобити, али 
емиграција, предвођена Кошутом, изазвала је симпа-
тије према мађарским слободарским тежњама у кру-
гу европске јавности. Мада емигранти нису постигли 
значајне резултате, ипак њихова делатност је давала 
већу тежину пасивном отпору у отаџбини.  

A MEGTORLÁS 
ÉS A BIRODALMI CÉLOK

„Становништву Будима-Пеште
(...) У вас смо се, осим неколицине, горко разочарали, зато испољавању ваших 

мирољубивих намера не можемо веровати. 
Ви сте према језику и обичајима у великој мери Немци, и поново сте учест-

вовали у оним настојањима којима је један безбожни хвалисавац покушао да од 
илузије сагради мађарску републику...

Ви сте прогонили оне који су били верни и многе од њих, који су били у вашим 
рукама, као и многе недужне царске војнике, побили сте.

Могао бих у одмазду да уништим и вас и ваше градове, али ћу следити велико-
душност мога цара и господара. Чујте, дакле, беседу једног старог ратника, који је 
доказао на који начин уме да одржи своје обећање. Изгубиће живот на лицу места 
где је починио преступ, без обзира на ранг и на пол, у кратком року свако, ко речју 
или делом или ношењем револуционарних обележја потпомаже ствар издаје. (...)“ 
(Прокламација Хајнауа становништву Пеште и Будима 1849. године)

Који су основни циљеви 
ове прокламације? Због че-

га Ха јнау осуђује понашање пеш-
танских грађана током 1848–
1849. године? Какву слику жели 
приказа ти о себи, а какву о 
влада ру ? Да ли може постићи 
свој циљ једна таква проклама-
ција? [ З ]1

Архива
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„Када су, напокон, преко кривудавог пута и мањих или већих дворишта, где су 
земља или плоче биле чистије од ваздуха, стигле под дебели торањ, капетан трга 
је махнуо грофици да га следи. Један жандар који их је до тада пратио, у чуђењу 
је узвикнуо: “Also in turm?“ (Значи у торањ?) Тек су касније дознале да овај узвик 
значи да ће бити затворене у најстрожији затвор на територији Монархије.

Попнувши се стрмим спољашњим степеницама, крочиле су у велику стражарску 
просторију, где су војници и стражари обитавали. Одавде су преко једног уског и 
мрачног пролаза на степеницама стигле у једну ниску округлу просторију из које су 
се у сваком правцу отварала врата. Овде су већ осетиле заробљенице на какво место 
су стигле. Када су упитале шта је оно камење, налик на хлеб, добиле су одговор да су 
ово тешко камење навикли причврстити ланцем на ноге затвореника. (...)

Такозвана „визита“ је текла свако јутро и вече. Ово се обављало тако грубо и 
брзо уз силно лупање, на шта затворенице још ни кроз више година нису могле 
навићи. Без икаквог предзнака, изненада се чује звецкање ланцима, врата се из-
ненада отворе и улети стражар са једним робом привезаним ланцом, први због 
смотре, а други због чишћења. Тако се то годинама одвија, ујутро око 6-7 сати, и 
увече око 5-6 сати. (...)

Била је још једна олакшавајућа и повољна околност за женске заробљенице 
у Куфштајну: војници стражари тврђаве били су из мађарског пука. Ови добри 
момци су се са невиђеном пажњом и саосећајем понашали према женама. (...)“ (О 
затвореничким годинама Кларе Левеи (Leövei Klára), 1880. године)

Погубљење девет арадских муче-
ника (слика Јаноша Торме). Четири 
ге не  рала су из милости погубили 
ват реним оружјем

Која је била правна основа 
осуде на смрт мађарских 

виших официра? Шта је порука 
слике? [ З ]

На основу извора наведи 
услове у затворима. У којој 

мери су узели у обзир друштве-
ни положај затвореника и чиње-
ницу да су биле жене? Које 
чињенице су олакшавале њихо-
во ропство? [ З ]

ДОБА ОТВОРЕНЕ САМОВЛАСТИ

Административна подела Мађарске за време Баховог система
На који начин се мењала територијална подела Мађарске и њен поли-
тички статус? Шта је био циљ новог уређења? [ З ]

Пасош за путовање унутар земље, за вре-
ме Бахо вог система

Какву противречност примећујеш 
између пасоша и мапе? [ З ]
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Карикатура Баховог хусара. Овај назив озна-
чава службенике Баховог система који су се 
оде вали у одела са мађарским мотивима, а 
на дугмадима су имали двоглавог орла 

У коликој мери се огледа против-
речност владине политике у посто-

јању Бахових хусара и у њиховом оде-
лу? [ З ]

Урбарни патент
Упореди сређивање из 1853. године са 
Априлским законима и са уредбама то-

ком револуционарног доба. Прикажи различи-
тост ситуације мајурских и урбарних зем-
љишта. [ З ] 

„2.§. Услед укидања урбарних веза бивши сељаци су власници ур-
барних земљишних поседа које држе у својим рукама и имају право 
слободног располагања. (...)

3.§. Урбарним поседима сматрају се она селишта, која су заведе-
на у урбарским табелама као урбарска сељачка и урбарска желирска 
земља. (...)

4.§. Осим тога, заједно са урбарним селиштима у власништво 
бивших кметова прелазе у будуће одвојени пашњаци, шуме и трш-
чаци који су за време урбара препуштени сељацима за прикупљање 
дрва и сечу трске. (...)

16.§. На оним земљама које су услед ове одлуке постале својина 
некадашњих кметова, поседницима је забрањено напасање стоке, а ни 
сељаци више не могу напасати своју стоку на земљама поседника.

17.§. Десетина винограда и остали терети могу се укинути само 
ако су они саставни део селишта која се на основу 3.§. сматрају ур-
барним. (...) до сада и постојаће услуге (...) док се откуп не обави, без 
оклевања их треба извршити (...)

25.§. На свим оним парцелама где ће подела отпочети због молбе 
велепоседника и сељака (...) у што бржем темпу ће се извршити од-
вајање пашњака и регулисање кориштења шума. (...)“ (Из Урбарног 
патента, 1853. године)

Упореди Априлске законе са садржином Урбарног патента. Уста-
нови на који начин се односи закон према попустима које су ство-

рене за време ослободилачког рата према сељацима. Каква је била 
ситуација сељака после сређивања његовог односа? На који начин се 
мењао привредни однос племства у епохи ослобађања кметова (1848–
1853)? [ З ]

СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ 
И ДРЖАВНЕ БЛАГАЈНЕ

„Порез је превазишао половину прихода и на неколико места, 
која су била неплодна и где није било никаквих прихода, такве  ве-
лике порезе су наметнули као да су другоразредна или прворазредна 
земљишта. Било је и таквог случаја где је приход износио 500 форин-
ти од једног поседа, а порез је износио 600 форинти, јер нису узели 
у обзир овдашње стање. Онај малопоседник који је 1848. године, за 
време мађарске владе, плаћао 5 форинти пореза, сада плаћа 80. Онај 
власник куће који је 1848. године плаћао 30 форинти пореза за своју 
пештанску кућу, сад плаћа 150, и из године у годину плаћа све више. 

Сав новац треба дати за порез. Трговина је потпуно замрла. Онај 
земљорадник који је од 1848. године производио много жита, ослобо-
дивши се кулука, не може продати свој урод по прихватљивој цени. 
Из године у годину мора га држати у својим амбарима. Нема напрет-
ка, мада би било могућности и пута за веће успехе.

Врсте пореза су небројене. За сваку најмању ствар, ако је потребан 
неки рад за владу, одмах уберу додатне порезе. На пример, за обно-
ву будимске тврђаве, која служи за становање надвојводе Алберта. И 
овај порез није укинут ни када је стан палатина већ одавно завршен.“ 
(Белешке Кларе Левеи о ропству Бланке Телеки, 1880. године)

На који начин се развијао порески те-
рет? На који начин је оценио аутор по-

реску политику владе? Због којих узрока су 
дизали порезе? Који фактори би олакшали 
порезе? [ З ]
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Аанализирај привредно стање Мађарске на 
основу података. Какве везе примећујеш из-

међу података? [ З ]

Анализирај како се мењао порез и државни дефицит у ово 
доба. Нађи противуречности измеђи два реда података. Ана-

лизирај везу између непосредног и посредног пореза. [ З ]

„Све оно, што човек у последње време материјално ужива, боље речено, онај 
плус што многима стоји на располагању, неоспорно, није мали резултат. Свакако, 
свакоме прија да она комоција за којом душа сваког створења тако жуди, буде што 
више проширена. Морамо рећи да нисмо у стању да можемо донети коначан суд, 
да за ово проширење можемо захвалити Вашој Екселенцији и овом режиму, или 
да ли бисмо без Вас и Вашег режима дошли до њега на јефтинији начин. (...)“ 
(Иштван Сечењи: Ein Blick…, 1858. године) 

Какав је Сечењијев стил? На који начин оцењује однос Баховог система и при-
вредног развоја? Који је основни елемент његове аргументације? [ З ]

Насловна страна Блика (Blick). Овим 
делом Сечењи је одговорио на бро-
шуру, која је пропагирала Бахов сис-
тема (Rücblick–осврт) 

Где се појавио Блик и какав 
је значај ове чињенице? 

Шта је твоје мишљење: да ли је 
Бахов систем донео привредни 
развој педесетих година? [ У ]

Парни млин „Панонија“ у Пешти. 
Млинска индустрија се страховитим 
темпом развијала у Мађарској

У којој мери се може захва-
лити за развој млинске ин-

дустрије условима који су 
постојали у Мађарској, а у којој 
мери систему и царству? [ У ]

ОБЛИЦИ ОТПОРА  „Срдачан позив, што је ваше Достојанство благо-
изволело упутити мени, и још више онај частан на чин  

како сте ми упутили овај позив, обавезује ме да се неодложно захвалим Вашем 
Достојанству.

Било како да је ласкав Ваш позив, морам са поштовањем али најодлучније да 
изјавим, да ову понуду не могу примити. Жалосни догађаји скоре прошлости, и 
околности које и данас владају, не дају ми могућност да учествујем у јавним по-
словима.“ (Писмо Ференца Деакa министру правосуђа Антону Шмерлингу [Anton 
Schmеrling] 1850. године)

На основу извора установи 
шта је могао бити садржај 

писма које је добио Деак од 
Шмерлинга? На какве „жалосне 
догађаје“ се позива Деак? Ана-
лизирај стил и тон овог писма. 
Како називамо овакво пона-
шање, што су многи следили у 
тадашњој Мађарској? [ З ]
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ПРОМЕНА ПОРЕЗА И ДРЖАВНОГ ДЕФИЦИТА 
У МАЂАРСКОЈ  (1850 –1864)

Година
Врсте пореза 

(у милионима форинти) Државни дефицит 
(у односу на 1850. годину)Непосредан Посредан

1850. 11,08 17,28 100%
1857. 12,27 37,47 –
1864. 23,35 54,90 250%

ПРИВРЕДНИ ИНДЕКСИ МАЂАРСКЕ
 (1850 –1867)

Година Железница
(km)

Производња 
угља (у 
тонама)

Производња 
сировог гвожђа 

(у тонама)
1850.     176 209 000   51 000
1860. 1 616 349 000   85 000
1867. 2 285 600 000 120 000



228 / Доба развоја грађанства и модернизације у Мађарској (1849–1914)

„Међу родољубима примање службе је значило издајство отаџбине, била је то 
опасна предрасуда за јавне ствари, а неправедна према појединцима који су сте-
кли чиновничко образовање, али због претеће предрасуде нису смели заузети на 
посао. Предрасуду је изнедрила класа имућних, која је живела удобно, на штету 
оних који нису имали имовину, а и општи морал је био на губитку. Генерације су 
надолазиле, школе су сваке године пуштале у живот многе учене људе којима је 
био потребан хлеб. Имућнији о томе нису размишљали, они су са анатемом обави-
ли свој родољубиви посао, а сиромашним ученим човеком је остао отворен само 
један позив, а то је била адвокатура, која је привидно била независна од омражене 
владе. (...) према томе, ка овом позиву је хрлила паметна омладина, и број адво-
ката је толико порастао да су били приморани да опонашају Матију Ледоломца о 
коме веле: ако не нађе леда, сам га прави. (...)“ (Из мемоара Јожефа Саразберки 
Нађа (Szárazberky Nagy József) некадашњег посланика државне скупштине 1848. 
године, крај XIX века)

„15. марта 1860. године пештанска школска омладина је хтела положити венце 
на гробове палих хероја на Вацком гробљу. Масовно су отишли да положе венце. 
Полиција им је препречила пут. Исто се десило и на гробљу Керепеши. Неколико 
младића је хтело пробити кордон, сачињен од полиције и од војника, да би могао 
барем бацити свој венац у гробље. Тада је од стране полиције издата заповест да се 
пуца у омладину. Многи од њих су задобили лаке ране, а један, по имену Форињак, 
био је тешко рањен. Његови пријатељи панично су појурили да му помогну, хтели 
су завити његове ране, и на комотним кочијама су желели однети га у Пешту где је 
његов отац становао. Полиција то није допустила. Без завијених рана су ставили 
овог хероја на једна кола и тако су га одвезли оцу. Док су стигли, рањеник је скоро 
искрварио, и поред највеће бриге и неге није се могао спасти његов живот. Његов 
успаничени отац, који баш није био нагао човек, са великим узбуђењем је отрчао 
код главног принца Алберта, и из свег срца се тужио о страшној судбини свога 
сина, и молио је принца да барем предузме кораке за кажњавање полиције због 

Какво понашање оцењује 
овај извор? Какве разлике 

је установио аутор када оцењује 
последице овог понашања? Шта 
је смисао оне полуреченице где 
говори о Матији Ледоломцу? [ З ]

Врсте отпора против новог апсолу-
тизма

Установи на који начин је 
изразило становништво др-

жаве отпор према систему. Ока-
рактериши поједине врсте от-
пора (средства, међусобне везе). 
[ З ]

Хотел Код енглеске краљице у Пеш-
ти, где се Деак преселио када је своју 
имовину заменио на доживотну рен-
ту

У коликој мери је доприне-
ла Деакова личност, његов 

политички став и положај да по-
стане вођа пасивног отпора? [ З ]

Ђерђ Клапка (Klapka György, 1820–
1892) генерал ослободилачке борбе, 
испланирао је пролећни проход 1849. 
године, а потом је био бранилац Ко-
мо рана. Касније је постао водећа 
лич ност емиграције. 1866. године на 
страни Пруса организовао је легију за 
ослобођење државе 

„ ... Добро је знао (Би-
змарк) да Клапка и његови 
следбеници могу организо-
вати само добровољачке че те, 
али не могу изазвати уста нак. 
(...) Независност Ма ђарске за 
њега је био само сан. (...)“ (Из 
мемоара Ференца Пулскија 
[Pulszky Ferenc])
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„Једина моја, до последњег даха вољена Лиза!
Коцка је бачена, и само мало времена ми је остало на 

овоме свету да се припремим на овај тежак корак. Смрт 
не би била страшна за мене, кад бих био сам. Али мисао, 
везана за тебе и за нашу невину децу, драга Лиза, тешко ми 
притиска душу. Овај ударац није ме погодио неприпремље-
ног. Мислио сам да сам спреман на све, али ипак, у овом 
тренутку моје срце се грчевито бори када мислим на то да 
ћу тебе, моје највеће благо, заувек изгубити! (...)

Тако радо, о тако радо сам могао још живети, јер сам имао све што ми је 
усрећило живот, и тако сам био срећан са тобом у овом браку, какав само може 
бити човек. (...) Још мало времена имам, што још могу провести на земљи. Ово 
писмо незадуго морам предати, и тешко ми пада одвојити се од ових листова, јер 
су ове последње моје речи теби упућене. Нека те Бог благослови, и сачува, драга 
моја племенита супруго, и нека ти подари снагу, и мене нека удостоји у његовом 
вечном миру. Драга моја Лиза! Моја децо! Живите срећно! Незадуго ћу умрети. 
Још једанпут се захваљујем на твојој верној љубави, за све што си учинила за 
мене. Господе, Господе! Не могу више поднети. Збогом, животе мој, ти си ми све!

До смрти веран твој Карољ, Арад, 5. октобра 1849. године“ (Последње писмо 
својој супрузи Кароља Лејнинген-Вестербурга [Leiningen-Westerburg Károly])

Установи да ли је била потребна ова крвава одмазда од стране владе. У којој 
мери се мења слика о арадским херојима после упознавања садржаја овога пис-

ма? [ З ]

Направи извештај и прика-
жи у њему догађаје и распо-

ложење савременика. [ П ]

овог поступка. Када је већ његов син јединац постао жртва немилосрдног пона-
шања, барем да има гаранцију да је његово дете било последња жртва, и да убудуће 
овакав страшан поступак неће бити више дозвољен полицији. Принц је без икак-
вог узбуђења послушао тужбу очајног оца, и са индиферентним гласом одговорио 
следеће: „Младић који се тако мисли као ваш син, није завредео жаљење!“ Са овом 
утехом је пустио кући унесрећеног оца који је изгубио свога сина. Сахрана младог 
Форињака је била величанствена. Више од 20000 људи је пратило мртвачки сан-
дук младог мученика. На спроводу су учествовали људи без класне и националне 
разлике. Сви су носили у себи исти осећај. Овај погребни скуп је био изванредан 
изражај нације, и расположења народа и државе против владе.“ (Белешке Кларе 
Левеи о ропству Бланке Телеки, 1880. године)

Кошут у Њујорку
Како су примили Кошута у 
Сједињеним Државама? 

Шта је дало снагу емиграције? У 
коликој мери је овакав пријем-
могао утицати на јавност држа-
ве, односно на политику Царе-
вине? [ У ]

Некадашњи споменик Лејнинген-Ве-
с тербург Кароља и арадских херо ја 
у Араду (постављен за време ду-
ализма)

На који начин је утицала на 
однос Царевине и Мађарс-

ке и после више деценија крвава 
и немилосрдна одмазда? На шта 
указује датум подизања споме-
ника? [ З ]

21
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6. октобра 1849. године власт се сручила свом тежином. Датум није случајан, јер масовно погубљење су 
обавили на годишњицу Бечке револуције. До тада су и онако морали чекати са одмаздом, јер скоро неосвојива 
тврђава Коморана још се није предала.

Историју стварају људи. Важно је да се и током учења увек трудимо да видимо и људске судбине иза догађаја. 
Прочитај опроштајно писмо једног младог немачког аристократе, кога су поштење, свест дужности и верност 
према својој новој породици одвели у редове бораца за мађарску слободу. 

Гл
ед
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СПОЉНОПОЛИТИЧКИ И УНУТРАШЊОПОЛИТИЧКИ 
ПОРАЗ НОВОГ АПСОЛУТИЗМА После сузбијања ре-
волуција Аустрија је водила спољну политику веле-
силе: желела је задржати своје територије у Италији 
и желела је створити јединствену Немачку (велико-
немачко јединство). Догађаји 1850-их година донели 
су узастопне поразе. У Кримском рату су Аустријан-
ци изгубили јединог савезника, Русију. У Француско-
пијемонтско-аустријском рату у Италији су претрпели 
тешки пораз. Уз то, вођством Кошута и помоћу Пије-
монта и Француске, основано је Мађарско национално 
директорство и отпочели су са организовањем мађарс-
ке легије у Италији. 
 Спољнополитички порази и финансијски крах уз-
дрмали су систем самовлашћа, који је имао веома 
слабу унутрашњу подршку. Владар је био приморан на 
промене, да би спречио потпуни крах. Фрања Јосиф 
је суспендовао Баха (1859. године) и приближио се  
конзервативној аристократији, јединој снази која је 
педесетих година слободно могла  политизирати. Вођа 
те групе је био гроф Ђерђ Апоњи (Apponyi György). 
Идеје конзервативне аристократије се огледају у Ок-
тобарској дипломи (октобар 1860. године), која је 
вратила систем од пре 1848. године, али мађарску 
самосталност је много више ограничавала (нпр. у де-
локруг државне скупштине није спадало гласање о 
порезу). Међутим, овај покушај је доживео потпуни 
неуспех. Деак и цео мађарски водећи слој се држао 
закона из 1848. године, и одлучно су одбили предлог 
владара.
 Видевши слабост конзервативаца, Фрања Јосиф 
се приближио либералном аустро-немачком грађан-
ству које је желело централизацију. Фебруарски па-
тент (1861. године) који је модификао Октобарску ди-
плому, ојачао је царску централизацију и уставне 
црте. Мађарска би, потцењена у односу на своју те-
жину, била заступљена као провинција у царском за-
конодавном телу, у царској скупштини. 
 Према Патенту обновили су жупанијску само-
управу, мађарски је поново постао државни језик и 
одржани су избори државне скупштине. Међутим, 
представници су једногласно одбили садржај Фебру-
арског патента. Исто тако су одбили ограничавање 
уставности, изградњу царевине на федералној (са-
везничкој) основи, што би значајно ограничило са-
мосталност Мађарске. Одбили су да пошаљу своје 
представнике у царску скупштину. 
 Међутим, у форми одбијања нису били јединстве-
ни у државној скупштини. Деак и његове пристали-
це су желели у форми адресе предати своје ставове 
(Партија адреса). То би значило да би признали вла-
дарска права Фрање Јосифа, односно, посредно су из-
разили своју склоност за преговоре на основи из 1848. 
године. Друга група државне скупштине је у форми 
одлуке желела своје мишљење изнети (Партија одлу-
ке), што би значило потпуно одбијање владара. Њихов 
вођа је био Ласло Телеки, кога су на пустоловни на-
чин путем силе вратили из емиграције и дали му ам-

нестију. Партија одлуке је имала минималну већину. 
Међутим, пре одлучујућег гласања Ласло Телеки је из-
вршио самоубитство. Тиме су Деакови стекли већи-
ну, што је био доказ да су и из партије Телекија мно-
ги желели преговоре. 
 Ова одлука је указала на дилему мађарског водећег 
слоја. Интелигенција је потпуно била за слободу и не-
зависност, и били су против владара који је био од-
говоран за крваву одмазду. У пасивном отпору су се, 
међутим, све више исцрпели. 

ПРИВРЕМЕНО СТАЊЕ (ПРОВИЗОРИЈ 1861–1865)
Као одговор на адресу која је садржала одбијање пред-
лога, владар је суспендовао државну скупштину и по-
ново је суспендовао уставне установе (нпр. жупаније). 
Међутим „привремени“ режим (провизориј) који је 
био везан за име Шмерлинга (Schmerling), већ није 
наставио насилне методе из 1850. године. 
 Догађаји након 1860. године су приморали влада-
ра и мађарски водећи слој да траже споразум. Спољ-
нополитичка изолованост Фрање Јосифа све је више 
јачала и постало је јасно да је против немачких и ита-
лијанских тежњи ка уједињењу Хабзбуршка царевина 
немоћна. Аустрија је против новостворених јаких 
националних држава свој статус велесиле могла 
одржати само уз чврсте унутрашње односе. За Деака 
и његов круг је постало јасно да мађарски водећи 
слој неће дуго издржати пасивни отпор. Та чиње-
ница је угрожавала  могућност повољног споразума. 
Многи су имали мишљење да тежње Русије и Немач-
ке неће моћи гарантовати такву слободу као што може 
то Хабзбуршка царевина, која може да гарантује во-
дећу улогу Мађара против све јачих покрета нацио-
налних мањина. 

НАГОДБА Најбитније питање владара и мађарског во-
дећег слоја било је да се нађе компромис у којем ће 
царевина бити јединствена, како би могла задржа-
ти статус велесиле, а поред тога да буде осигура-
на релативна самосталност Мађарске. Основу ре-
шења су израдили конзервативци (Ђерђ Апоњи). Они 
су предложили да дискутабилна питања (спољни, фи-
нансијски послови) буду заједничка. Уставну контро-
лу ових установа би поверили тзв. делегацијама, које 
би биле делегиране од стране две самосталне зако-
нодавне скупштине. Прихватање овога плана је за-
хтевало обостране попусте. 
 Догађаји су се убрзали када је Ференц Деак на-
писао свој Ускршњи чланак (1865. године) у коме 
је дао одговор владару који се полако отварао према 
Мађарима. Предложио је да уколико врате уставност, 
у интересу царског јединства Мађари су вољни да у 
законским оквирима попусте из основе 1848. године, 
по питању заједничке спољнополитике, одбране и 
у питању финансија. 
 Владар је суспендовао Шмерлинга и сазвао је др-
жавну скупштину. У новој законодавној скупшти-
ни Деак и његове присталице са придобијањем кон-

34. Пут до Нагодбе
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зервативаца стекли су убедљиву већину. Некадашња 
Партија одлуке се поделила на два правца: на умере-
не (средње десничаре) и на радикале (екстремна ле-
вица). Ови други су били малобројни. 
 Пошто на притисак Деака државна скупштина није 
искористила критично стање владара за време Пруско-
аустријског рата (1866. године), Фрања Јосиф се одлу-
чио за споразум. Поново су вратили жупаниј ске само-
управе и оживели су законе из 1848. године. Након 
Споразума о нагодби владар је именовао за премије-
ра (фебруар 1867. године) грофа Ђулу Андрашија
(Andrássy Gyula). После тога је државна скупштина 
прихватила Закон о нагодби који је садржао заједнич-
ке послове и Фрању Јосифа су крунисали за мађар-
ског краља (јуна 1867. године).

ДРЖАВНИ И ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ ДУАЛИЗМА Аус-
троугарска монархија је уставна монархија са два 
центра, тј. постала је дуалистичка држава. Аустрију и 
Мађарску је поред заједничког владара спајала од-
брана, спољни послови и финансијски послови за 
покриће пређашњих. Заједничке послове су обавља-
ли заједничка министарства, за чију уставну контро-
лу су оба дела царства, њихове независне скупштине, 
послале делегацију од 60 особа. Међутим, делегације 
које су засебно заседале, само су делимично могле 
испунити свој задатак, и на тај начин у заједнич-
ким пословима остао је значајан утицај владара.
Власт владара је јачала и чињеница да је управљање 
армијом, остало потпуно у његовој руци. Две држав-
не скупштине су само преко гласања по питању поре-

за и регрута могле утицати на армију. Ради сачувања 
свога утицаја Фрања Јосиф је сматрао за услов На-
годбе своје право на претходно одобрење (мада ово 
нису регулисали законом). Предлог закона мађарске 
владе су морали дати на претходно одобрење владару, 
пре него што су послали државној скупштини. 
 Мађарска је осим заједничких послова била потпуно 
самостална. Основала се Влада која је била одговорна 
скупштини. Државну скупштину су бирали на основу 
цензуса. Поново су спојили Мађарску и Ердељ.
 Закон о нагодби је регулисао и привредни однос 
две државе. Међутим, напротив политичком споразу-
му, привредни споразум су морали сваких десет го-
дина поново усагласити и прилагођавати тадашњим 
односима снага. Две самосталне државе су образо-
вале заједничку царинску територију са заједнич-
ком валутом и са слободном миграцијом капитала 
и радне снаге. Истовремено су оставили у делокру-
гу влада могућност развоја привреде (саобраћај, ре-
гулисање пореза итд).

Утврдили су да чланице царства у којој мери 
треба да покривају заједничке трошкове. Квота 
Аустрије је износила 70%, а квота Мађарске 30%. За 
ово, узевши у обзир становништво и привредну раз-
вијеност државе, можемо рећи да је прихватљиво.
 Са Нагодбом се Мађарска одрекла потпуне самос-
талности. Међутим, самосталност у оквиру Царевине 
је пружила веће могућности од ранијих за осигурање 
националних интереса. Јединствено тржиште је оси-
гурало развој мађарске привреде и могућност прос-
перитета.

Карикатура о паду Баховог система
Какво је мишљење карикатуристе о Ба-
ховом систему? Које црте овога система 

критикује? Које црте би се могле истаћи? [ У ]

СПОЉНОПОЛИТИЧКИ И 
УНУТРАШЊОПОЛИТИЧКИ 

ПОРАЗ НОВОГ АПСОЛУТИЗМА 

„I Доносити  законе, мењати их и 
укидати преко нас или наших 
потомака од сада има право само 

законито сазвана државна скуп-
штина која ће функционисати уз 

дозволу царског савета, у који ће државне скупштине послати одре-
ђени број чланова.

II О свим предметима законодавне скупштине, који су заједнич-
ка права наших држава и провинција, и који се односе на заједничке 
дужности и интересе, од сада ће се расправљати у царском савету 
и спроводити законитим путем, као што су о руди, доношење зако-
на, финансијским, кредитним, царинским и трговачким пословима, 
даље, послови државне банке, поште, телеграфа и железнице, начин 
војне обавезе. 

III Сви остали предмети законодавне скупштине, који нису на-
ведени у пређашњим тачкама, сређиваће се у одговарајућој држав-
ној скупштини. Тако у државама које припадају мађарској круни и у 
провинцијама према смислу пређашњих устава, док ће се у осталим 
нашим државама и провинцијама сређивати на основу покрајинских 
уредаба (...)“ (Октобарска диплома, 1860. године)

У ком правцу се мењао апсолутизам? Установи однос владара, 
изабраних органа, централне власти и провинције. На који начин су 

дошла до изражаја класична правила уставности? Окарактериши стање 
Мађарске према овом плану. На који начин је прихватио Диплому мађар-
ски водећи слој? [ З ]

1
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Архива



232 / Доба развоја грађанства и модернизације у Мађарској (1849–1914)

„I Састав царског савета на основу Дипломе од двадесетог октобра 1860. године 
одобравамо прикључени Царски закон о представништву и декларишемо га као 
државни основни закон за сва краљевства и провинције. 

1.§. За представништво царства је одређен царски савет. Царски савет се састоји 
од дома господе и од дома представника. 

2.§. Чланови дома господе су пунолетни принчеви царског дома на основу 
рођења. 

3.§. На основу наслеђа чланови су дома господе они домаћи одрасли поглава-
ри који располажу великим земљишним поседима и којима је цар подарио титулу  
вечног царског саветника. 

4.§. Архиепископи су исто чланови дома господе и они бискупи који носе ти-
тулу  принца. 

5.§. У представнички дом избором долази 343 члана.
6.§. Свака држава шаље одређени број чланова који се бирају преко провинцијс-

ке скупштине.“ (Фебруарски патент, 1861. године)

Какво је устројство империје према плану? У коликој мери се изменио систем у 
односу на Октобарску диплому. У којој мери су промене утицале на став мађарс-

ке политичке елите? [ З ]

„Ми не желимо угрожавати постојање царевине и спремни смо да учинимо све 
што смемо и можемо учинити без угрожавања наше самосталности и уставних 
права; ако треба чак и преко законом прописаних обавеза, из политичког обзира. 
Али желимо само као самостална, независна, слободна држава контактирати са 
другом самосталном, независном, слободном државом. Само на тај начин можемо 
ускладити наше интересе и њихове интересе, и одлучно одбијамо сваку подређе-
ност, свако сједињење било законодавне скупштине, било владе, јер то би значило 
жртвовање наше самосталности, што нам је немогуће учинити. (...)

Парламентарна влада, одговорно министарство, слобода штампе заједно са по-
ротским поступком, право за одлучивање пореза су највеће гаранције наше уставне 
слободе. (...) Ми желимо на потпуној равноправној правној основи осигурати наш 
уставни живот. Желимо да потпуно уживање грађанских права буде осигурано за 
свакога, без обзира на веру и нацију. Нека не буде разлика између грађана отаџбине, 
и све оне уредбе наших закона, који спречавају потпуну правну једнакост, желимо 
још на овој државној скупштини модификовати онако, како то захтева правда и 
правичност.“ (Први предлог натписа Деака, 1861. године)

Какве гаранције наводи Деак за самосталност државе? Која ограничења самос-
талности је спреман прихватити? Која права слободе сматра неопходним? [ З ]

Устројство царевине на основу Фебруарског патента

Установи, какво устројство 
приказује мапа. Наведи и 

чи њенице. Којим друштвеним и 
етничким групама је било повољ-
но ово устројство? Због чега га је 
одбио мађарски водећи слој? [ З ]

Кариктура о Мађарској која одбија 
реформе 

Које односе истиче илус-
тратор? [ У ]

„Уставна слобода државе 
није наша лична својина о 
којој можемо слободно од-
лучивати. Нација нам је по-
верила њено верно очување, 
а ми смо одговорни пред 
отаџбином и пред својом са-
вешћу. Ако треба да трпи, тр-
пиће нација, да би спасла за 
следећа покољења она устав-
на права, што је примила од 
предака. Трпеће без очајања, 
јер су и наши преци трпели и 
мучили се, да би одбранили 
права државе. Јер, што одуз-
ме сила и власт, то време и 
благонаклона срећа могу 
поново вратити. Али чега се 
нација, плашећи се патње, 
сама одрекла, враћање тога 
је увек тешко и неизвесно. 
Трпеће нација, надајући се у 
лепшу будућност и верујући 
у правду своје ствари.“ (Дру-
ги предлог натписа Ференца 
Деака, 1861. године)

Шта је, према Деаку, осује-
тило споразум? О чему же-

ли убедити Деак своје читаоце? 
Зашто је то сматрао неопход-
ним? [ З ]
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ПРИВРЕМЕНО СТАЊЕ 
(ПРОВИЗОРИЈ 1861–1865) 

Пут до Нагодбе
Измисли наслове за поје-
дине ступце на табели. Како 

су се мењали унутрашњи и 
спољашњи услови који су прину-
дили владу и мађарски водећи 
слој на споразум? [ З ]

Отварање државне скупштине у Ер-
дељу 1863. године

Провери, на који начин је 
постигао Шмерлинг (Schmer-

ling), премијер аустријске владе, 
да Ердељ пошаље своје делега-
те у Царску скупштину. Зашто је 
то била значајна опомена мађар-
ском отпору? [ У ]

НАГОДБА „(...) Не доводимо у питање важност чврстог постојања 
царевине. И адреса државне скупштине из 1861. године 

је изјавила да њу мађарска нација не жели никако угрожавати. Али, по нашем 
мишљењу, чврста основа царевине се не може осигурати тако да се пренебрегну 
сви свечани уговори, закони и права, и да се мађарски Устав начини по истом 
калупу по којем је састављен Устав од 26. фебруара. Пре свега, треба имати у виду 
безбедност Царевине, онако како је то прописано у sanctio pragmatica и треба се 
трудити да се подједнако осигура безбедност Царевине и очувају основни закони 
мађарског Устава и уставна слобода држава преко реке Лајте.(...) 

Паралелно са мађарским Уставом има места под заједничким владаром и поред 
заједничке одбране и потпуна уставна слобода држава преко Лајте. Ови нису у су-
протности једни са другим. Ми верујемо да можемо стати један поред другог, без 
тога да желимо једно другог апсорбовати...

Као што је државна скупштина 1861. године чинила, тако и ми можемо поћи 
само од sanctio pragmaticа-e. Тамо је јасно одређено јединство владајућег дома, 
нераздвојна и недељива својина, и из овога произилазећа заједничка одбрана. 
Мађарска је удовољила овим захтевима, верно је испунила и радо је прихватала 
заједничке одбрамбене дужности у најтежим временима, (...) Ми не желимо ово 
постојеће уставно право жртвовати само зато, јер неке тачке Устава народа преко 
Лајте другачије гласе. Али ћемо увек бити спремни ускладити законским путем 
наше законе са потребама које ће осигурати чврсто постојање царевине. Ми неће-
мо никада стати на пут развоја слободе и устава држава преко Лајте.“ (Из Деаковог 
Ускршњег чланка, 1865. године)

Прикажи корак по корак 
Деакову методу размиш-

љања и сачини табелу. На који 
начин се односи Деак према је-
динству Царевине и према Ап-
рилским законима? У чему се 
огледа померање његовог миш-
љења према ранијем миш-
љењу? [ З ]
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Крунисање Фрање Јосифа у будимској Матијиној цркви 1867. године
Колико се сматра симболичним гестом церемонија 
крунисања, а колико политичким?  На шта указује ме-

сто крунисања? [ З ]

Пано друге одговорне владе Мађарске
Погледај пано прве мађарске одговорне владе на 149. 
страни. Ко су били чланови и прве и друге владе? [ З ]

ДЕРЖАВНИ И ПРИВРЕДНИ 
СИСТЕМ  ДУАЛИЗМА

„VIII гл. Измена 12. §. треће главе закона из 1847/48. године који одређује ства-
рање мађарске одговорне владе:

1.§. На предлог премијера Његово величанство именује министре. (...)
XII гл. О начину односа између држава мађарске круне и осталих држава под 

влашћу Његовог Величанства.
1.§. Она веза која постоји према трећем поглављу првог и другог закона из 

1723. године, са једне стране између држава мађарске круне, а са друге стране 
између осталих држава и провинција Његовог Величанства.

8.§. Једно од средстава заједничке одбране, која произилази из pragmatica 
sanctio, јесте целисходно вођење иностраних послова. Ово целосходно вођење за-
хтева заједништво у оним питањима иностраних послова који се односе на све 
државе под владавином Његовог Величанства. Према томе, дипломатска и трго-
вачка представништва у иностранству и питања међународних уговора спадају у 
делокруг заједничког министра иностраних послова, уз сагласност оба министар-
ства. Међународне уговоре свако министарство саопштава својој законодавној 
скупштини. Значи, ове иностране послове и Мађарска сматра заједничким, и 
спремна је да придода свој удео за одређене трошкове (...)

10.§. Заједништво по питању армије се сређује по следећим принципима. 
11.§. Његово Величанство, полазећи од својих уставних владарских права, ко-

мандује целом армијом, тако и мађарском војском и допунским деловима армије. 
12.§. Међутим, повремена допуна мађарске армије, право за одређивање регру-

та, одређивање услова регрутовања, одређивање службеног рока и смештај војске 
и њихова прехрана по досадашњим законима припада Влади и државној скупш-
тини.

12
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Царски престо
Процени улогу владара у 
дуалистичкој држави. Узми 

у обзир више аспеката. [ З ]13
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13.§. Даље, изјављује да се израда одбрамбеног система или њена измена 
у Мађарској, може извршити искључиво уз сагласност мађарске законодавне 
скупштине (...) Трошкови одбране су заједнички (...)

16.§. Мађарска државна скупштина финансије признаје заједничкима оне 
трошкове који покривају заједничке предмете. Међутим, ово значи да сви трош-
кови за поједине предмете (...) улазе у делокруг мађарске државне скупштине и 
одговорне Владе. (...)

29.§. (...) Од стране Мађарске државна скупштина нека састави делегацију од 
одређеног броја чланова, и то из оба дома државне скупштине. Остале државе и 
провинције Његовог величанства исто тако на уставан начин нека саставе одборе 
са своје стране. О броју чланова ових одбора ће одлучити споразум две стране. 
Овај број појединачно не може превазићи цифру од 60 (...)

34.§. Ова два одбора неће заједно заседати, него сваки ће у писменој форми 
саопштити другоме своје ставове и одлуке и преко писмених порука трудиће се 
једно другог обавестити у случају несугласице. (...)

35.§. У случају да не би могли усагласити мишљење два одбора преко писме-
них порука, одбори треба да одрже заједничку седницу, али искључиво само због 
гласања. (...) Пуноважна одлука може се донети само апсолутном већином. (...)“ 
(Из закона из 1867. године)

„53.§. Што се тиче државних дугова, Мађарске се не тичу они дугови, који су 
се створили без законите сагласности државе.

Конструкција дуализма

У чему се састојала самосталност два дела Царевине? На који начин су међусобно повезане две државе? Процени 
улогу владара и питање уставне контроле заједничких послова. Прикажи у којој мери је функционисала Аустроугар-

ска монархија као јединствена привреда. [ З ]

Начини табелу о заједнич-
ким и о самосталним по-

словима. Процени улогу зајед-
ничких предмета. На који начин 
су решили уставну контролу 
заједничких предмета? Какве 
опасности је носио у себи овај 
систем? У којој мери се може 
сматрати ова држава уставном 
монархијом? На којим подручји-
ма је имао значајнију власт вла-
дар? [ З ]

14
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55.§. Међутим, држава је спремна признати један део терета државних дугова 
и о њима преговарати са осталим државама Његовог Величанства. 

XIV гл. О процентима који терете државе мађарске круне (...), у вези са зајед-
ничким пословима који произилазе из pragmatica sanctio.

1.§. Овај проценат од стране држава мађарске круне је 30, а од стране осталих 
држава Његовог Величанства 70%. (...)

2.2.§. Овај доприносни проценат, према уговору између држава мађарске круне 
и осталих држава Његовог Величанства, остаје на снази 10 година и то од 1. јану-
ара 1868. године, до 31. децембра 1877. године.

XVI гл. О царинском и привредном савезу између држава мађарске круне и 
осталих држава Његовог Величанства.

1.§. Територије обе државе за време савеза и у смислу сачињавају једну царин-
ску и трговачку територију, коју опкољава заједничка царинска граница. (...)

11.§. Порези од соли и дувана и они посебни порези који имају непосредан 
утицај на индустријску производњу, а то су: порез на ракију, на пиво и на шећер, у 
оба дела државе ће се третирати на основу подједнаких закона и правила админи-
страције, за време трајања овог уговора. 

12.§. Аустријски новац, док се не промени законитим путем, остаје заједнички.
13.§. Обе стране прихватају да ће признати једнаке мерне јединице на подручју 

обе државе. (...)
18.§. Пошта и телеграф ће функционисати посебно на подручју две државе, 

међутим, ако то захтева интерес промета, под једнаким третманом ће бити упра-
вљани... (...)

22.§ Овај царински и трговачки савез од дана његовог проглашења ступа на 
снагу и трајаће 10 година, (...)“ (Из закона 1867. године)

На којим финансијским и привредним подручјима је дошло до сарадње и на 
којим подручјима се јављала самосталност? Шта је основна разлика између по-

литичке и привредне нагодбе? У коликој мери су успели ускладити захтеве самостал-
ног управљања привреде и саму привреду? [ З ]

Мађарска карикатура о привредној 
нагодби

Какво је мишљење карика-
туристе о привреди Цар-

ства? Какве проблеме истиче 
карикатура? Који су заједнички 
проблеми, а који су они који про-
изилазе из сарадње два дела 
Царства? [ З ]

„Пријатељу!
Дозволи ми ово ословљавање у име давне прошлости, која ће за 

мене увек бити света и поред дугог изгнанства, и туге за отаџбином, 
и под теретом породичне жалости.

Ми нисмо само истомишљеници, него и пријатељи, у најплемени-
тијем смислу речи, када смо још у доба наше лепше младости у истом 
правцу ишли путем дужности родољуба (...)

Чини ми се да не грешим када тврдим да је онај велики и беспри-
мерни утицај који имаш на одлуке нације, последица оног мишљења 
које си изабрао 1861. године. Такође мислим да се не варам када твр-
дим да кључ твоје огромне моралне моћи лежи у томе да честити 
народ Тебе, предводника оних који мирним путем желе повратити 
национална права, још увек види као поборника правних захтева из 
1861. године.

Прикажи ово питање из аспекта жеља и могућности. Током приказа установи, шта условљава код ова два гледишта 
груписање чињеница и њене оцене. [ У ]

Отворено писмо Кошута – који је живео у емигра-
цији – упућено Деаку

Установи карактеристике отвореног пис-
ма као политичког жанра. [ З ]
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 У оцени Нагодбе 1861. и 1867. године, а и касније, није дошло до заједничког става мађарских водећих 
слојева и јавности. Поставља се питање, да ли је било реалности за поновни почетак ослободилачке борбе и да 
ли су то желеле водеће групе мађарског друштва. Држава је одбила систем стране самовољне власти и култ Ко-
шута је указао на чињеницу да је само једна искра била потребна. 

 Међународна политика, оцена Аустрије (која је била важан чинилац равнотеже сила), није се мењала од 
1849. године. Поседници, а понајвише интелигенција, нису могли поднети пасивни отпор. Постојала је опасност 
да ће све више њих склопити своју сопствену нагодбу са влашћу, а то би смањило шансу политичких преговора. 
Некадашње племство је тврдило да је већ поднело довољно жртава током 1848. године. Нови попусти, ради при-
добијања масе, више се нису могли очекивати. Истовремено урбарне парнице, након ослобађања кметова, нису 
створиле јединство, напротив, створиле су сукобе између поседника и кметова. 
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Али Ти већ одавно не стојиш на тим основама. Са гледишта повратка права 
доспео си на веома несигурно тло предаје права. (...) Шта остаје још да предамо од 
оних права, која образују основу уставне државе и која су њене гаранције. (...)

Мађарска армија је деградирана и постала је допунска армија аустријске царс-
ке војске. И не само њена организација и команда, него и њено кориштење је изу-
зето испод надлежности мађарског министра и предата је на располагање царске 
владе која није одговорна мађарској државној скупштини. (...)

Ја у овој чињеници видим смрт нације. И пошто видим, осећам дужношћу да 
прекинем своје ћутање, не због тога да бих се препирао с тобом, него да, у име 
Бога, отаџбине и покољења, преклињући те позивам. (...) Немој водити нацију до 
оне тачке, на којој нема више будућности (...) Немој приморавати нашу отаџбину 
на такве жртве које ће је лишити још и наде! 

Знам, да је улога Касандре незахвална. Али ти промисли, да је Касандра била у 
праву!“ (Отворено писмо Кошута Деаку – тзв.“писмо-Касандра“, 1867. године)

У којој мери изражава трагична судбина Телекија дилему доба? Какву улогу је могла имати у његовом самоубиству 
дугогодишња емиграција? У вези са Телекијевом смрћу постављало се питање могућности политичког атентата. 

Коме је била у интересу Телекијева изненадна смрт, а коме није? [ У ]

„Говорили су да је гроф Ласло Телеки ујутру извршио самоубиство и нико не зна 
шта је био узрок овог чина. Његово тело су нашли на поду његове радне собе полуго-
ло, а његов пиштољ је лежао поред њега. Одмах сам пожурио у Телекијев стан. (...)

За време Ослободилачког рата много пута сам видео пале лешеве и знао сам да 
онај ко је погођен одпреда, они су пали на лице, а ко је од позади, они су на леђа 
пали. Ова чињеница има своје физичке узроке које доказује искуство. Међутим, 
Телеки, мада га је метак спреда погодио, ипак је лежао на леђима (...)

Све у свему, тако се чинило да је његову смрт изазвала страна рука, а не ње-
гова. Међутим, нисам нашао никаквог трага да је неко био овде, напротив што је 
било још чудније: у смртној тишини ноћи нико није чуо пуцањ из револвера. Ја 
сам због тих околности имао утисак да је Телеки погинуо за своје идеје као жртва 
политичког атентата. (...)

Још су нашли два узрока за Телекијеву смрт. Оба су долазила од горе. Неки су 
тврдили да је Телеки писао писмо Кошуту, у којем се заветовао да ће покренути 
револуцију у Мађарској. Ово писмо је аустријска полиција ухватила и послала 
цару, а цар, ударивши свој печат на писмо, вратио га је Телекију.  Кад је Телеки 
видео да је у питању његово поштење, одлучио је да се убије, пошто га је цар 
укорио (Телекија су пустили под условом да неће организовати никакав покрет). 
По једном другом, можда прихватљивијем мишљењу, Телеки је постао жртва тзв. 
америчког двобоја, у којем губитник треба да изврши самоубиство. Изазивач је 
био генерал Бенедек, који је у дневној заповести војсци, стационираној у Италији, 
назвао кукавицама мађарске племиће. Против њега су многи писали у новинама, 
па су га чак и позивали на двобој. Бенедек је од оних који су се потписали у нови-
нама изабрао Телекија, а судбина се окренула против Телекија.“ (Даниел Касоњи 
[Kászonyi Dániel]: Четири епохе мађарске отаџбине, 1868. године)

Шта мисли аутор о Телекијевој смрти? Установи политичку припадност аутора. 
[ У ]

Којим поводом је написано 
писмо? Чиме образлаже 

Кошут да се Деаку обраћа 
писмом? Наведи опште Кошуто-
ве аргументе против планиране 
нагодбе. Које конкретне ствари 
сматра неприхватљивим? Раз-
двој у писму оне делове где се 
Кошут обраћа Деаку као полити-
чару, и као човеку. [ З ]

Фотографија о грофу Телекију после његове смрти. Ова фотографија указује на почетке мађарс-
ке криминологије. Положај леша и смртоносног оружја и дан данас даје основу за разна тума-
чења

Преформулиши последњу реченицу описа слике тако да она наговештава пору-
ку. Нека реченица садржи закључке уџбеника. [ У ]

19

21

20

Гроф Ласло Телеки је био жртва политичких сукоба око Нагодбе. Водећу личност емиграције су ухапсили у 
Дрездену децембра 1860. године. Саксонске власти су га издале Бечу. Заробљеника су одвели пред Фрању Јоси-
фа и после тајанственог владарског саслушања пустили су га на слободу. На овај начин Телеки је могао кренути 
на изборе и постати вођа Партије одлуке. Његови следбеници који су држали везу са емиграцијом, Калман Тиса, 
Фриђеш Подманицки су много опрезније политизирали. Телеки се суочио са чињеницом да овде у отаџбини 
људи не желе до крајности пружати отпор. Повлачењу Партије одлуке је допринела Кошутова порука уочи отва-
рања државне скупштине, у којој је саопштио да ускоро неће бити рата, према томе да не чине брзоплете кораке. 
Ноћ пред одлучујуће гласање гроф је извршио самоубиство. 
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ДОБА ПРИБЛИЖАВАЊА За време ослободилачког 
рата водећи слојеви националних мањина свуда су 
се сукобили са мађарском владом. Своје национал-
не циљеве су на основу обећања Двора сматрали без-
бедним на страни династије, међутим, царска влада, 
пошто је повратила своју власт, значајан део својих 
обећања није испунила. На основу Олмицког уста-
ва нису могли образовати самосталне провинције, и 
нису добили чак ни аутономију. Где је створена ауто-
номија, што је био случај код Срба (Српска Војводи-
на и Тамишка Бановина), и тамо је бечка влада држа-
ла власт у својим рукама. 
 За време новог апсолутизма су подједнако угњета-
вали и Мађаре и националне мањине. Међутим, неис-
тинито је мишљење по којем су „националне мањине 
добиле за награду оно, што су Мађари добили за каз-
ну“. Положај националних мањина у Мађарској, из 
својих националних аспеката, после 1849. године 
постао је повољнији. Са једне стране, ослободили су 
се мађарских тежњи за националном државом, што је 
за њих било опасно. Са друге стране, нови апсолутизам 
им је уступио значајне позиције у администрацији, које 
су до тада заузимали мађарски племићи. Захваљујући 
овоме, убрзан је развој националне свести и у кру-
гу масе националних мањина, што је још више по-
већавало утицај и снагу вођа националних мањина.  
 Због угњетавања за време тираније и због  неоства-
рених обећања Двора на обе стране се јавила жеља за 
приближаваљем. Међутим, ови покушаји прибли-
жавања су се сводили на поједине новинске чланке 
пријатељског тона и нека мања окупљања. Недостаја-
ли су стварни узајамни попусти. Мађарска страна је 
још увек стајала на гледишту јединствене национал-
не државе, али ни ојачане вође националних мањина 
нису попустили у својим захтевима за самосталност. 
 Озбиљност приближавања двеју страна се обело-
данила 1861. године на државној скупштини, где се 
створила могућност за излагање својих ставова. Пре 
избора државне скупштине националне мањине су 
одржале саборе, где су Словаци и Срби захтевали те-
риторијалну аутономију, а Румуни су одбили унију Ер-
деља и Мађарске. Државна скупштина је за решење 
овог питања основала одбор под вођством Јожефа 
Етвеша (Eötvös József) који је овај проблем желео ре-
шити увођењем широког права коришћења матерњег 
језика. Током дебате је постало јасно да се гледишта, 
у суштини, нису приближавала. Националне мањине 
се нису одрекле својих захтева за територијалном ау-
тономијом, а ни Мађари своје концепције јединстве-
не националне државе.

ЈЕДАН ПРЕДЛОГ ЗА РЕШЕЊЕ Лајош Кошут, ана-
лизирајући узроке пораза ослободилачког рата и мо-
гућности његовог продужетка, саставио је план за ре-
шење питања националних мањина. Његова замисао 
се односила на цели регион, пошто је хтео створи-
ти државни савез подунавских народа (Дунавска кон-
федерација), али је желео и регулисати положај на-

ционалних мањина у Мађарској. Кошут је учинио 
значајне уступке у односу на став мађарских поли-
тичара. Признао је самосталност Хрватске, а о судби-
ни самосталности Ердеља је предлагао референдум. 
Уместо широке територијалне аутономије за нацио-
налне мањине предложио је оснивање политичких и 
културних самоуправа, независно од територије. 
 Већина мађарског водећег слоја је одбила овај 
план, пошто би његово спровођење спречавало оства-
рење мађарске националне државе, односно проузро-
ковало би поделу власти између Мађара и национал-
них мањина. Ни вође националних мањина нису 
били задовољне попустима.
 Међутим, Кошутов план је имао значајан политички 
утицај. Као контра ефекат његове намере, у вођству 
Мађара се пробудила замисао да није самостална на-
ционална мађарска држава или Нагодба са династијом 
и Аустријом права алтернатива. Уместо тога треба се 
одлучити за савез са суседним народима и држава-
ма, или за савез са Аустријом.
 Алтернатива нагодбе са националним мањинама 
или са Царством постала је јасна за време сазивања 
ердељске државне скупштине (1863. године). Шмер-
линг, да би притиснуо Мађаре, изменио је изборне за-
коне из 1848. године. Снизио је цензус, да би Румуни 
могли користити своју бројчану надмоћ. Мађарски за-
ступници су декларисали  противзаконитим овај чин и 
бојкотовали су ердељску државну скупштину. Међу-
тим, уз учешће саских и румунских представника, ер-
дељска скупштина је послала своје делегате у царску 
скупштину и декларисала је политичку и верску рав-
ноправност Румуна.

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ МАЊИНАМА ИЗ 1868. ГО-
ДИНЕ После декларисања Нагодбе мађарски водећи 
слој је наставио изградњу националне државе. По-
ложај националних мањина су регулисали посебним 
законом (1868: XLIV гл). Одбор државне скупштине, 
који је припремио закон, придржавао се концепције 
једне политичке нације и одбио је територијалну ау-
тономију и колективна права националних мањина. 
Овај закон је предложио министар вера и просвете Јо-
жеф Етвеш. Он је, међутим, уз подршку Деака, успео 
одбранити права националних мањина која се за-
снивају на личној слободи, успркос великом проти-
вљењу државне скупштине. На подручјима са мешо-
витим становништвом закон је дозвољавао употребу 
матерњег језика у оним жупанијама и градовима 
где је број националних мањина достигао 20%. На
нижим и средњим судовима су припадници нацио-
налних мањина на свом матерњем језику могли из-
нети своје жалбе. Дозволили су оснивање основних 
и средњих школа националних мањина, штавише, 
одржавање ових школа је теретило државу. На осно-
ву права за оснивање удружења, створила се могућ-
ност за оснивање удружења националних мањина, 
уколико она нису била уперена против мађарског др-
жавног јединства. 

35. Питање националних мањина између 1849. и 1868. године
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 Закон није задовољио националне мањине. Међу-
тим, у односу на међународну праксу био је сасвим 
прихватљив: за време националних држава слободо-
умност овог закона је јасна, насупрот западноевроп-
ским и источноевропским решењима. 

ХРВАТСКО-МАЂАРСКА НАГОДБА (1868) Мађарско 
јавно право је од националних мањина само Хрвате 
признало за политичку нацију. У оквирима грађанске 
државе и даље су оставили нетакнуту територијал-
ну аутономију ове провинције (1868: XLII гл.). Хр-
ватска аутономија је била веома широка. Хрватску су 
спојили са Славонијом и Војном крајином. На тај 
начин проширена Хрватска имала је свој државни 
сабор који је слао своје делегате у мађарску државну 
скупштину. Језик хрватског сабора и владе је постао 
хрватски. 

На врху извршне власти је стајао бан, кога је 
име новао владар на предлог мађарског премијера. У 
делокруг хрватске владе је спадала цела администра-
ција, судство и просвета. 
 Мада су Хрватско-мађарску нагодбу сматрали као 
пример, многи народи (нпр. Ирци), водећи слој Хрва-
та је тежио ка потпуној самосталности унутар Ха-
бзбуршке царевине. Закон о Нагодби су у хрватском 
сабору само после више покушаја прихватили, након 
значајних привредних и финансијских помоћи од стра-
не Мађарске.
 Супротности су се заоштравале у питању Ријеке. 
Италијанска лука је од времена Марије Терезије била 
део Мађарске, међутим и Хрвати су полагали право на 
њу. Пошто је мађарска влада сматрала важним осигу-
рање морске луке, у овом питању се нису могли спо-
разумети. Град је потпао под мађарску администра-
цију, а званичан језик у граду постао је италијански.

ДОБА ПРИБЛИЖАВАЊА „Пошто је побуна у Мађарској и у Ердељу 
потпуно угушена, одбрамбена армија ру-

мун ске нације, која је успостављена ради одбране законите владе, 
постала је непотребна. Народ ове земље сада је заузет око своје куће 
и свога газдинства, да би недаће рата уклонио и да би себе од беде 
спасао. Сада, дакле, укидам ову одбрамбену армију, захваљујући се 
вођама у име највише службе и појединачно свима за све оно добро 
што су учинили. (...)

Од 11. августа текуће године, у духу огласа који сам издао у Бест-
ерце у вези са предајом оружја, приликом предаје оружја свако ће до-
бити признаницу.“ (Уредба царског намесника Ердеља, 2. септембра 
1849. године) 

Како оцењује овај докуменат румунски покрет? Шта је стварни сми-
сао китњастих реченица? Како се мењао значај националних мањи-

на у очима владе? [ З ]

„На правом братству и јединству подижите будућу генерацију, да 
би народи Мађарске постали браћа, а не међусобни непријатељи. (...)“ 
(Лист Коложвар, 1850. године) 

„Ми смо спојени са осталим народима који живе у нашој отаџ-
бини (...) и то нас обавезује да будемо стрпљиви и толерантни једни 
према другима.“ (Коложварски службени лист, 1856. године) 

У каквом тону говори о питању националних мањина ердељски 
мађарски лист? Који су узроци овог тона? [ З ] Maђарска карикатура о мањинској политици нео-

апсолутизма
Како приказује карикатуриста полити-
ку према националним мањинама? 

Којим средствима изражава своје миш-
љење? Установи шта је осим поруке кари-
катуре суштина овога питања. Начини текст 
за карикатуру. [ У ]

Питање националних мањина у доба новог апсо-
лутизма

Какве промене примећујеш у односу 
Мађара и националних мањина? Које 

чињенице су условиле ову промену? [ З ]
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ЈЕДАН ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА „Има држава где становници говоре на разним 
језицима, због тога су припадници разних народа, 

или националних мањина. Било да станују помешано са другим народима, или у 
мањим или већим масама, али природно да станују на историјском подручју 
државе. Шта ће чинити за своју нацију? Поделиће територију државе према 
језицима? То је или зато немогуће, што станују измешано са другим народима, или 
због тога што је ово немогуће постићи без распарчавања државе и без повреде 
права и сигурности осталих грађана. (...) Шта ће, дакле, чинити становници који 
говоре разним језицима и који сачињавају део државе, да би осигурали своје 
националне интересе? Чиниће што су и досада чинили за развој и осигурање 
својих верских интереса. Удружиће се. (...) Према томе они грађани који припадају 
истој националној мањини, ради унапређења својих националних интереса 
удружиће се по насељима, преко својих представника ће образовати окружна 
удружења, и ова окружна удружења ће сјединити у једно национално удружење. 
Створиће такву структуру која им одговара. Изабраће националног вођу, кога ће 
звати војводом или хосподаром или како желе. Ујединиће своја национална 
удружења, управу своје цркве и школе. Сачиниће себи своја правила према којим 
могу управљати својим удружењем, другим речима, обезбедиће потпуну слободу 
својих удружених самоуправа, ради унапређења својих моралних и друштвених 
интереса. Целовитост овога називамо националном мањином (...) На тај начин 
може, и на тај начин треба осигурати интересе националних мањина у кругу 
личних права у друштву.  (...) Овај принцип ће бити примењен на Мађаре и на 
остале националности тако да нико неће имати ни најмању привилегију, и Влада 
као таква ни једну страну неће подржавати на штету друге. Уколико Влади, 
државној скупштини, жупанији, насељу буде потребан званичан језик, ово ће се 
применити на основу принципа којем треба да одлучи већина, на којем језику да 
се воде јавне ствари, без повреде права националних мањина.“ (Кошутов план 
устава који је сачинио 1851. године у Китихији [Kütahya] у Турској)

„Свака доњо-дунавска нација, ако би и успела да сједини све своје сународни-
ке, могла би образовати само другоразредну државу, чија самосталност би увек 
била у опасности, и која би била подређена страним утицајима. Али ако Мађари и 
Јужни Словени и Румуни овај план прихвате, имаће богату и велику државу са 30 
милиона становника, која ће имати тежину на ваги Европе. 

Јединство, споразум, братство између Мађара, Словена и Румуна! Ето, то је 
моја најврелија жеља, и најискренији савет! То је срећна будућност за све нас!“ 
(Кошутов план Дунавске конфедерације, 1862. године)

Насловна страна листа L’Alleanza. 
У  овом италијанском листу је об јав  -
љен план Кошута за Дунавску кон-
федерацију 1862. године – без Ко-
шутовог одобрења 

Зашто је у италијанском 
лис ту објављен план? Због 

чега је Кошут одлагао објаву 
пла на? [ З ]

Какав модел државног уре-
ђења нам приказује овај 

план? Против каквих тежњи пру-
жа решење овај део извора? 
Чиме образлаже Кошут, по којем 
само његов план може бити ус-
пешан? Каква је разлика између 
овог предлога и мишљења ма-
ђарских политичких вођа 1848. 
године? На које народе упућују 
речи војвода и господар? [ З ]

Установи чиме образлаже 
Ко шут неопходност Дунавске 
кон федерације. Због чега нису 
прих ватили овај план ни мађар-
ски водећи слојеви, ни вође на-
ционалних мањина? [ У ]

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНИМ 
МАЊИНАМА 1868. ГОДИНЕ 

„Пошто сви грађани Мађарске, према основним 
идејама устава и у политичком смислу, образују јед-
ну нацију, недељиву, јединствену мађарску нацију, 

тој нацији припадају сви грађани отаџбине, без обзира на припадност било којој 
националној мањини. Право на кориштење разних језика само се онда може сус-
пендовати, ако то захтева јединство државе, потреба владе и администрације и 
брзо и тачно судство. У свим осталим предметима остаје једнакост свих грађана, а 
за службено коришћење разних језика следећа правила су меродавна: 

1.§. Због националног и политичког јединства Мађарске, државни језик је 
мађарски, језик седница мађарске државне скупштине је мађарски, као и језик 
администрације, закони се издају на мађарском језику, али треба да се издају и у 
званичном преводу језика свих националних мањина. (...)

3.§. На  жупанијским, градским и сеоским седницама свако, ко има право гово-
ра, може говорити мађарски или на свом матерњем језику, ако није Мађар. 

6.§. Службеници у администрацији на својим административним територијама 
са насељима, црквеним општинама, удружењима, установама и приватним лици-
ма у званичном додирима треба да користе по могућности њихов језик.(...)

8.§. Судија (...) ће жалбу или молбу сређивати на језику жалбе или молбе, као 
што ће и  саслушања  сведока, преглед и све остале судске поступке вршити на 
језику странака (...) 

14.§. Црквене општине (...) у својим школама наставни језик могу слободно 
одредити.

Појам политичке нације

Установи појам политичке 
нације. Упореди са осталим 

западноевропским појмовима о 
нацији (нпр. Француска). [ З ]
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Прикажи суштину етничких промена. На основу историјске мапе установи, због 
којих разлога се мењао број народности. Које су чињенице условиле ову проме-

ну? [ З ]

17.§. Држава (...) је дужна да се брине у државним школским установама о 
томе да се било који припадници националних мањина, који живе у већем броју, 
школују у близини њиховог родног места све до више академске наставе. (...)

26.§. Надаље, као што је и досад био случај, и одсада ће сваки грађанин, сва-
ко насеље, свака црква, црквена општина имати право да из својих сопствених 
снага оснује основне, средње и више школе. И ради оснивања оних установа које 
унапређују развој језика, уметности,  науке, привреде, индустрије  и трговине, 
имају законска права да се удруже, и да створе сопствена правила, могу деловати 
на основу владиних правила, могу имати свој новчани фонд, и уз контролу владе 
могу образовати свој живот на основу захтева националних мањина.“ (Закон о 
националним мањинама, 1868. године XLIV гл.)

Сакупи из закона практи-
чне последице идеје једне 

политичке нације. Због чега је 
било потребно објаснити овај 
појам? Која су била права нацио-
налних мањина? Установи, на 
основу којих идејних погледа, и 
до ког нивоа су осигурали слобо-
ду мањинског живота. На који на-
чин је покушавао решити закон 
проблем територија са мешови-
тим становништвом? [ З ]

ХРВАТСКО-МАЂАРСКА 
НАГОДБА (1868)

„Пошто Хрватска и Славонија већ вековима припа-
дају круни светог Иштвана, како правно тако и 
стварно, (...) склопили су следећу нагодбу: (...)

5.§. Осим оних предмета који су заједнички са свим државама круне светог 
Иштвана и са државама Његовог Величанства, има и других предмета који су зајед-
нички Мађарској, Хрватској, Славонији и Далмацији, где је потребно признање 
заједништва законодавства и владе између свих држава мађарске круне. (...)

43.§. На све оне предмете који су у XII глави закона из 1867. године деклариса-
ни као заједнички, у свим државама мађарске круне, (...) извршну власт у Хрват-
ској, Славонији и Далмацији ће имати централна влада преко својих институција, 
које ће своје седиште имати у Будиму-Пешти. (...)

47.§. У свим оним предметима који нису записани у Нагодби као заједнички, 
Хрватска, Славонија и Далмација имају право аутономије у оквиру законодавства 
и спровођења. 

48.§. Право самоуправе Хрватске, Славоније и Далмације се односи на законо-
давство, на владавину, на унутрашњу управу, на верске и просветне предмете и на 
судство. Осим поморских права и на законодавна права се односи овај закон. (...)

50.§. На челу аутономне државне владе у Хрватској, Славонији и Далмацији 
се налази бан, који је одговоран државној скупштини Хрватске, Славоније и Дал-
мације.

51.§. Бана Хрватске, Славоније и Далмације на предлог мађарског краљевског 
заједничког премијера именује Његово Царско и Апостолско Краљевско Величан-
ство. 

57.§. Унутар границе Хрватске и Славоније за заједнички језик владе се 
одређује хрватски. (...)

61.§. Унутар границе Хрватске, Славоније и Далмације у својим унутрашњим 
предметима могу користити своје заједничке боје и грб, који треба да буде прекри-
вен круном светог Иштвана.“ (Хрватско-мађарска нагодба, 1868. године XXX гл.)

У којим предметима је Хр-
ватска самостална, а у ко-

јим је заједничка? Чиме образла-
же закон посебан статус Хрвата? 
Упореди ово са захтевима оста-
лих националних мањина. [ У ]

Мађарска карикатура о Хрватско-ма-
ђ арској нагодби (1868. године). Де-
вој ка, која симболише Мађаре уда ра 
руку хрватског малишана, који жели 
узети јабуку (Ријеку) са стола
(Мађарски натпис: Халапљиви Пал-
чић) 

Како приказује цртеж однос 
ова два народа? Које еле-

менте овог односа карикира цр-
тач? [ З ]

Ријека, некадашњи далматинско-ита-
лијански град, на који су полагале 
пра во и  Мађарска и Хрватска

Из којих разлога су полага-
ли право на овај град Мађа-

ри, односно Хрвати? [ У ]
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ЕТНИЧКИ САСТАВ ХРВАТСКЕ (1850 –1910)

Народност 1850. 1910.
Хрватска Војна крајина Хрватска

становништво % становништво % становништво %
Хрвати 625 000  72 480 400  50 1 638 000  62
Срби 222 000  26 310 900  32    644 000  25
Немци     7 900   1   37 800   4    134 000   5
Мађари     5 700   0,4     4 900   0,4    105 900   4
Румуни – – 113 700  12 – –
Словаци     1 100   0,1     8 800   1      21 600   1
Остали      6 600   0,5     1 000   0,1      76 100   3
Укупно  868 600 100 957 500 100 2 619 600 100
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Барон Фриђеш Подманицки (Podma-
niczky Frigyes), члан нове генерације 
либералног племства. О нагодби са 
на ционалним мањинама имао је сле-
деће сажето мишљење: “...радије ћу 
ићи у Беч, него у Београд међу Раце 
(Србе)“

Како је водећи либерални 
слој видео везу између пи-

тања националних мањина и на-
годбе? [ У ]

14

15

„Услед својствених услова држава, које леже између Карпата, Дунава,  Црног 
мора и Јадранског мора – пошто се тешко може остварити њихово јединство – по-
жељно је да ове историјске државе на овом подручју ступе у савез, који може да се 
назове  „Дунавски савез“.

Основа новог јавног права би била у дунавским провинцијама пристанак поје-
диних слободних народа, преко законодавне скупштине, или преко референдума. 
Тако, на пример, становници Ердеља би референдумом одлучили да ли желе да 
њихова отаџбина буде спојена са Мађарском, или да буде спојена само у поли-
тичком погледу, а у администрацији би била засебна, или да буде само у савез-
ништву са Мађарском  као и са осталим савезничким државама, будући и сама 
аутономна држава на основу потпуне равноправности. (...)

У случају ако се Источно питање жели решити осамостаљивањем  хришћан-
ских народа, желим да Србија и остале јужнословенске земље такође ступе у Ду-
навски савез, који би се у том случају проширио од Карпата до Балкана, и састојао 
би се од следећих држава: Мађарске, Ердеља, Румуније, Хрватске и можда оних 
провинција које ће се припојити Србији.

Савезнички уговор би припремило једно законодавно тело, узевши у обзир 
неке принципе, од којих ћу сада неколико навести.

1. Заједнички предмети би били: територијална заштита савеза, спољна поли-
тика, спољно представништво, привредни систем, привредно законодавство, ца-
рина, главне саобраћајне линије, новац, мерне јединице. 

2. Све што се тиче копнених и поморских снага, што се односи на тврђаве и на 
војне луке, управа савеза ће регулисати. 

3. Поједине државе савеза не би имале своје засебне представнике на послан-
ствима, јер ће савезничка дипломатија бити једна и заједничка.

4. Биће заједничка царина, чији приходи ће бити подељени између појединих 
држава на онај начин, како ће то регулисати законодавна скупштина. Биће зајед-
ничко привредно законодавство. Биће један новац и мерне јединице у целом са-
везу. 

5. Законодавна скупштина ће одлучити да ли ће законодавни парламент (...) 
имати један или два дома, као што је у америчким државама. У овом случају, за-
ступнички дом ће бирати према броју становника појединих држава. У сенату ве-
лике и мале државе биће заступљене једнаким бројем делегата, што ће бити за 
мање државе одлична гаранција. 

6. Извршна власт ће бити у рукама савезничког савета – који ће бирати, ако 
буде један дом, онда један, ако буду два дома, онда два. Тај савет ће управљати 
спољном политиком уз контролу законодавне скупштине. 

7. О званичном језику савеза ће одлучити законодавна скупштина. У извршној 
и у законодавној власти сваки члан ће користити свој језик. 

8. Центар савеза ће наизменично бити у Пешти, Букурешту, Загребу и Београду.
10. Свака поједина држава ће у својој држави донети такав устав који јој најви-

ше одговара, свакако под условом да принципи овог устава не буду у супротности 
са принципима који су одобрени од савеза. (...)“ (Кошутов план Дунавске конфе-
дерације, 1862. године)

Из којих држава би се састојала конфедерација? Прикажи на мапи њихове при-
родне границе. Каквим интересима велесила је желео задовољити овај план? С 

којим интересима велесила се сукобљавао овај план? На који начин је замишљао Ко-
шут положај и тежину Мађарске у државном савезу? За које послове сматра да оба-
везно треба да буду заједнички у државном савезу? Начини табелу о уређењу и функ-
ционисању „Дунавског савеза“, по узору илустрације на 235. страни. [ З ]

План за сарадњу подунавских народа се зачео код више анти-аустријских и анти-руских покрета у XIX веку 
(италијански покрет уједињења, пољска емиграција). Главни елеменат ових планова јесте да се и на другачији 
начин може осигурати она улога која је Хабзбуршка царевина имала у политици равнотеже што је било важно за 
велике силе, посебно у односу према Русији.

Ови планови уједињења – осим разних интереса великих сила – нису се могли остварити, већ ни стога што 
су ствараоци ових планова желели ово ново јединство користити за подизање своје нације и против њихових 
супарника. Тако је, на пример, Румун Балческу у своме плану желео остварити јединство Румуна у Румунији, 
Ердељу и Мађарској.
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ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ ЗА ВРЕМЕ ДУАЛИЗМА После 
Нагодбе владајућа партија  се састојала од некада-
шњих чланова Партије натписа, и од конзервативних 
чланова Деакове партије, предвођена грофом Ђу-
лом Андрашијем. Опозицију је сачињавала умерена 
средња левица која је основана из некадашње Партије 
одлуке и радикална Државна 48. партија. Због избор-
ног система (цензус) и због традиције, већина представ-
ника скупштине, и чланови партија, су били из редова 
племића поседника.  Заједничка црта ових партија је 
била тежња изградње грађанске Мађарске. 

Разлике између партија су постојале по питању 
односа према Аустрији. Деакова партија је стајала 
на основама Нагодбе. Средња левица није веровала 
обећањима Двора. По њиховoм мишљењу, владар би 
помоћу заједничке војске било када могао увести апсо-
лутизам. Малобројна Државна 48. партија, одбацивши 
Нагодбу, захтевала је потпуну независност.     
 Пошто би се дуалистички систем могао изменити 
само путем поновног решавања питања националних 
мањина, жртвовањем националне државе (и јединс-
твене државе) ради постизања независности, партије 
парламента су на нерешива питања трошили своје 
време. Било је јасно да само та партија може образо-
вати владу, која прихвата Нагодбу. Владајућа партија, 
која је одржала дуализам, није изгубила своју већи-
ну коју су много пута осигурали фалсификовањем ре-
зултата избора. (Овакви случајеви нису били ретки у 
Европи.) Влади је одговарао систем отвореног гласа-
ња (гласач је усмено саопштио своју вољу пред одбо-
ром). Било је веома штетно, што је питање правног 
статуса државе скренуло пажњу са осталих горућих 
проблема. 
 Када је Ђула Андраши постао министар спољних 
послова Царевине, а болешљиви Деак већ није био у 
стању да управља партијом, положај владајуће пар-
тије је уздрман. Није била у стању да реши проблем 
штетног утицаја европске привредне кризе. Криза 
дуализма је решена прикључењем средње левице. 
Спајањем Деакове партије и средње левице  створе-
на је Слободоумна партија (Szabadelvű Párt 1875. 
године), која је предвођена Калманом Тисом (Tisza 
Kálmán) добила сигурну већину у Парламенту. Од 
екстремне левице и од оних који се нису прикључи-
ли Тиси из средње левице, настала је Партија неза-
висности (Függetlenségi Párt). 
 Оне партије које су се везивале за неке идеје или 
за неку друштвену групу, основане су тек након више 
година после Нагодбе. Водећи конзервативно-либе-
рални слој није спречавао организовање градских 
радника. После више покушаја 1890. године осно-
вана је Социјалдемократска партија Мађарске
(Magyarországi Szociáldemokrata Párt - MSZDP), која, 
међутим, због изборног система није могла ући у 
државну скупштину. Истовремено, организовање 
сељачких партија земљопоседничка политичка ели-
та је свим средствима спречавала, и због тога су ове 
партије основане тек почетком XX века.

УЧВРШЋИВАЊЕ ДУАЛИЗМА Калман Тиса је, 
спајањем партија, постао премијером и петнаест го-
дина је комотно управљао државом, имајући већину 
у Парламенту (1875–1890). Тиса („генерал“) је чврстом 
руком управљао партијом. Опозиција није случајно на-
зивала чланове владајуће партије мамелуцима, пошто 
су безусловно извршавали наређења вође. 
 Искористивши чврст положај који је имао, Тиса је 
учинио значајне кораке за изградњу грађанске држа-
ве. Спровео је административне реформе, сузбивши 
и отпор својих противника. Утопили су раније при-
вилеговане територије у жупаније (секуљске и сас-
ке столице, јаско-куманске и хајдучке округе). Модер-
низовану жупанијску самоуправу су знатно ослабили, 
у корист централистичке владе. Плаћени службеници 
жупанијске администрације су били из редова  нека-
дашњих поседничких племића-џентрија. 
 У градовима су, прилагођавајући се савременим 
потребама, основали полицију. За очување мира у 
провинцији основали су жандармерију из редова 
сељака. 
 Уз учешће грађанске државе изградили су здрав-
ствену мрежу (окружни лекари, болнице). Развијали 
су поштанске услуге. На подручју инфраструктуре
Мађарска је ускоро сустигла развијене државе: пого-
тову у изградњи железнице и регулисању тока река. 
Влада Калмана Тисе и касније владе су сматрале вео-
ма важним развој просвете, због модернизације и
због мађаризације. Значајне изворе су створили за 
подизање основних школа, пошто су законом о на-
родним школама (1868. године) увели општу обавезу 
школовања. Неписменост су брзо потиснули. Оснива-
ли су многе гимназије и факултете (Клуж, Дебре-
цин, Загреб, Пожун). На прекретници века створена 
је бројна интелигенција европског нивоа. 
 Све већи значај државе на подручју просвете затегао 
је односе између цркве и државе (рат културе). Цркве-
но-политичке законе је спровео (1894–1895)  премијер 
Шандор Векерле (Wekerle Sándor), који је био први 
премијер грађанског порекла. Увели су државне мати-
це, обавезан грађански брак и изједначили су јеврејс-
ку религију са осталим вероисповестима. Кључ успе-
ха спровођења ових закона је био у томе, што о овом  
питању нису гласали према ставу о држави. На овај на-
чин они који су се слагали са црквено-политичким за-
конима чинили су већину и унутар владајуће партије 
и унутар опозиције. Владар, који је покушао бранити 
права католичке цркве, попустио је. 
 Мађарска државна скупштина је о питањима ар-
мије, само у дебати о буџету и приликом гласања
о рег рутима покушала користити свој утицај. Због 
тога је питање снага одбране имао пресудни значај у 
Скупштини. Опозиција је негодовала што заједничка 
армија нема мађарских обележја (немачки језик ко-
манде, нема мађарских симбола). Међутим, владар је 
инсистирао да армија остане јединствена. Због поли-
тичке препирке око снага одбране модернизација ар-
мије није спроведена. 

36. Политичке прилике до краја века
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Пад Калмана Тисе је исто проузроковала поли-
тичка препирка о снагама одбране. Нови предлог 
закона о снагама одбране је садржао повећање броја 
регрута, према жељи владара, прекинувши досада-
шњу праксу да о томе сваких десет година одлучује 
Скупштина, а и немачки језик би добио већи значај у 
армији. Тиса је само на тај начин могао спровести 
за кон да је у њему било само повећање броја ре-
грута. Опозиција је и поред тога бурно протестова-
ла, а и владар је био незадовољан Тисом. Искусни по-
литичар је знао да мора поднети оставку. У ту сврху 
је користио једну националну ствар. Предложио је да 
закон по којем она особа која живи у иностранству и 
не тражи продужетак свога држављанства, аутомат-
ски га губи, не буде примењен на Кошута. Владар је 
ово одбио, а Тиса је поднео оставку (1890. године). 

ПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА Дуалистичка држава је сма-
трала истакнутим задатком развијање привреде. Мада 
су чланови мађарске владе и државне скупштине били 
поседници, поред развоја пољопривреде бринули су 
се и о развоју индустрије. Узастопно су доносили за-
коне за помагање индустрије. 
  У такмичењу са Аустријом, мађарске владе су 
интересе мађарске привреде могле бранити у оквиру 
привредне нагодбе, коју су сваких десет година об-
нављали. Створили су заштитни царински систем 
за индустрију и за пољопривреду. Мађарска квота 
се у мањој мери подизала него што се привреда раз-
вијала за време дуализма. 
 По питању заједничке валуте постигнуто је да 
је аустријска државна банка претворена у аустриј-
ско-мађарску банку. Знак привредног и финансијског 
развоја је била и чињеница, што је на иницијативу 

мађарске стране основа валуте постало злато (Шан-
дор Векерле, 1892. године). 

Регулисање река и смањење водоплавних под-
ручја је имало велики привредни, саобраћајни и си-
гурносни значај. Захваљујући овоме повећала се те-
риторија обрадивог земљишта, постала је сигурнија 
пловидба и спречене су велике поплаве. Уз помоћ др-
жаве створен је најдужи систем насипа у Европи,
подизан деценијским ручним радом „кубикаша“. 
 Већ је у епохи реформи савременицима постало 
јасно да је за Мађарску, која није имала излаз на море, 
развој железнице од пресудног значаја, јер без ње 
није у стању укључити се у светску трговину. За вре-
ме новог апсолутизма изградња железнице је наста-
вљена помоћу приватног капитала. Приликом плани-
рања железничке пруге, поред војних интереса, узели 
су у обзир житородна подручја и налазишта угљена и 
железне руде. За време дуализма изградња железни-
це је узела замах. Владе су путем осигурања камате 
подстицале овај процес. Уложницима је држава и у 
случају губитка осигурала добитак. 
 Оснивањем Мађарске државне железнице Вла-
да је и сама градила железничке пруге. Касније су, на 
иницијативу министра јавних послова и саобраћаја 
Габора Бароша, већи део железница подржавили.
Захваљујући томе Влада је дуготрајно смањила та-
рифу превоза и тиме спречила да корист произвођача 
однесу железничке компаније. Упркос ниским тариф-
ским ценама, Државне железнице су биле рентабилне 
и сталним развијањем мреже железничких линија 
пруга Мађарске је сустигла развијене државе. 
 Због брзог привредног развоја за време дуализма 
Мађарска се у знатној мери приближила центру Ев-
ропе и развијеним државама. 

ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ 
ЗА ВРЕМЕ ДУАЛИЗМА 

„Чланови средње левице (...) су били гледишта да  
Мађарска није потчињена ни једној држави или нацији, 
и сматрали су да је она слободна и независна држава (...) 

задатком партије су сматрали да свим расположивим уставним средствима уклоне 
све оне законе, који су у супротности са независношћу. Ради тога треба да се укину 
институција делегација и заједничка министарства. Оне законске мере које су 
потребне за нашу заштиту, нека се донесу; независност мађарске армије, и 
независност наших финансија и привреде; дипломатско признање законске 
независности Мађарске.

Ради постизања ових циљева, партија ће одлучно ићи овим путем, али ће при-
брано спроводити све то уставним средствима, избегавајући све што би се могло 
протумачити као колебање, али и избегавајући изазивање напетости, што би оне-
могућило уставну борбу и могло постати опасно за нашу отаџбину.“ (Из програма 
средње левице, тзв. бихарских тачака, 1868. године) 

Које институције је нападао програм? Зашто баш те? Какве промене жели по-
стићи средња левица ради постизања независности? Које промене би онемо-

гућиле државну заједницу са Аустријом? Какав метод је желела користити средња ле-
вица ради постизања циља? [ З ]

Партија тарока Калмана Тисе 
Шта је карактерисало поли-
тички живот дуализма? По-

тражи на слици знамените лич-
ности. [ З ]

1
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Доба развоја грађанства и модернизације у Мађарској (1849–1914) / 245

Партијски систем дуализма
Прикажи промене владају-
ће партије. Које су биле 

пар тије ван Парламента? Које 
чи њенице су условљавале пар-
тијски систем? [ З ]

УЧВРШЋИВАЊЕ 
ДУАЛИЗМА 

„1.§. Сваки родитељ или стратељ, подразумевајући и 
оне који држе децу код својих кућа као шегрте или слуге, 
дужни су своју децу или своје васпитанике (ако се о 

њиховом васпитању код куће или у прихватилишту нису бринули) од 6. године 
узраста до 12. године уписати у школу, односно док не напуне 15 година свога 
живота. (...)

4. §. Ако родитељ, старатељ или газда ученика школског узраста спречава у 
похађању школе, строго ће се опоменути за свој пропуст. 

7. §. Они који уче код својих кућа, дужни су годишње полагати испите пред 
професорима једне јавне просветне институције. 

8. §. Јавне просветне институције су следеће: основне и више народне школе, 
грађанске школе и учитељске школе. 

10. §. Јавне просветне установе могу одржавати законом прописаним путем: ве-
роисповести које постоје у држави, удружења и приватна лица, насеља и држава. 

11. §.  Вероисповести у свим оним насељима где живе њихови верници, могу 
основати и одржавати јавне установе из сопствених снага. За подизање и одржа-
вање оваквих установа и даље могу примати материјалну помоћ својих верника, 
као што је и пре практиковано. Учитеље сами бирају, њихову плату сами одређују, 
уџбенике сами могу изабрати и могу увести школски систем под следећим усло-
вима: 1. да удовоље закону о изградњи и преуређењу школских зграда, 2. да оне 
пасусе овог закона (...) који се односе на одвајање ученика мушког и женског пола, 
о броју ученика (80), који је максимум за једног учитеља. О спреми учитеља и о 
њиховим другим позивима такође нека се брину. (...)“ (О предмету општег школ-
ства, 1868. године, XXXVII. Гл.)

Подаци школства
Какву тенденцију примећу-
јеш анализирајући податке? 

Какву улогу је играла држава у 
овом процесу? Прикажи повезa-
ности између података диjагра-
ма. Упореди број учитеља и ос-
новних школа. На основу тога 
оце ни школску мрежу. [ З ]

Главна гимназија у Секељудвархељу 
(фотографија: Ботонд Давид)

Опиши зграду. Установи ко-
је  чињенице су условља ва-

ле изглед гимназије. [ З ]

Који је основни циљ зако-
на? Којим средствима жели 

то постићи? Зашто је било по-
требно законом регулисати овај 
процес? На који начин додирује 
закон однос мањинског школ-
ства? [ З ]
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Административна реформа за време дуализма

Наброј промене, настале у мађарској јавној управи. Како је решен спор о улози 
жупанија из доба реформи? [ З ]

„29. §. Брак треба да буде склопљен у присуству грађанског службеника. 
Грађански службеник је: а) матичар, б) први службеник суда, в) главни солгаби-
ров, г) градоначелник градова са сређеним саветом, д) представник дипломатског 
кора Аустроугарске монархије, конзул и његов заменик (...)

30. §. Такав брак, који је склопљен без присуства грађанског службеника, пре-
ма одлуци закона, сматра се ништавним (...)

123. §. Ако свештеник или личност која има дозволу за обављање црквених 
обреда, венчава пре него што се уверио да је грађански брак склопљен, учинио је 
преступ и кажњава се до 1000 круна. Ако то понови, кажњава се затвором до два 
месеца и новчаном казном до 1000 круна (...)

136. §. Суђење о брачним стварима је делокруг краљевских судова.“ ( О браку, 
1894: XXXI гл.) 

Које су промене у начну склапања брака? Какве интересе и чију осетљивост је 
вређао овај закон?  Шта указује на то у извору? [ З ]

„1. §. Евиденцију о рођенима, о венчанима и о умрлима може водити само особа 
која је за то законом одређена и која треба да се воде у државним матицама. (...)

§. Државно матичење се врши  на одређеним седиштима“ (О државном мати-
чењу, 1894: XXXIII гл.)

У којој мери је било неопходно увођење државних матица? У којој мери је слу-
жило људским правима, а у којој мери није? На који начин утиче овај закон на пи-

тање националних мањина? [ З ]

Извештај о увођењу грађанског брака

За које друштвене слојеве 
је било повољно увођење 

државних матица, а за које није? 
Провери у библиотеци које нови-
не су још извештавале о овом 
закону? Упореди садржај и тон 
ових извештаја. [ З ]

ПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА „1.§. Државне повластице добијају следећи: 
Оне фабрике које су опремљене савременом техником 

и које производе такве робе које до сада нису производили у Мађарској.
Оне фабрике које су опремљене савременом техником и оне које ће бити убу-

дуће основане, као: 
а) Оне фабрике у којима производе робу од жутог бакра, плех од жутог бакра, 

цинк, плех од цинка, жице, ексере, робу од мешовитог метала, емајлиране гвозде-
не посуде, машине, радне  машине, парне машине, парне котлове, клавире, справе 
на бази електродинамике, оружје, порцелане, стакло.

„1.§. Свака пунолетна 
особа, или коју су деклари-
сали за пунолетну и живи на 
територији држава мађарс-
ке круне, било којег пола, у 
оквирима овога закона било 
где у било којој грани при-
вреде, подразумевајући и тр-
говину, може самостално и 
слободно пословати.“ (Закон 
о индустрији, 1872: VII .гл.) Какав принцип се огледа у закону из 1872. године? Каква се ограничења укидају 

заувек? [ З ]
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б) Млинови за обраду пиринча, фабрике алкохола које сачињавају споредни 
део пољопривреде, фабрике свиле, фабрике за ткање, фабрике за производњу фар-
би, фабрике за прераду вуне.

3. Оне фабрике сукна које су опремљене машинама Mule-Jenny барем са 120 
вретена.

2.§. Оне фабрике које су наведене у 1.§. добијају следеће државне повластице:
1. Ослобађају се до краја 1895. године пореза на рад, односно пореза предузећа 

који су обавезни за јавни обрачун. Даље, ослобађају се додатног пореза насељима, 
таксе индустријске и привредне коморе, и на крају од општег пореза на доходак. 
(...)

2. Ослобађају се таксе за препис својине за грунт фабрике. Уколико се овакве 
фабрике оснују у облику деоничарског друштва, приликом оснивања деоничар-
ског друштва ослобађају се плаћања таксе и маркица на уговоре и на званична 
документа.“ (О државним повластицама за домаћу индустрију, 1881: XLIV гл.)

Које повластице је добила 
индустрија? Групиши пов-

ластице према привредним гра-
нама индустрије. Прикажи на ос-
нову извора привредну политику 
Владе. [ З ]

Значај железнице у привреди XIX века
Прикажи  на основу табеле, на који начин 
је утицала железница на привреду током 

XIX века. [ У ]

Развој железничке мреже у Мађарској
Прикажи разне етапе развоја изградње железнице у Мађарској. Како се везују 
остале информације на мапи за железницу? Анализирај железничку мрежу 

Мађарске. [ З ]

Споменик Габора Бароша (Baross 
Gábor, 1848–1892) испред Ис-
точне железничке станице (Keleti 
Pályaudvar подигнут 1898. године). 
Био је прво министар саобраћаја, а 
после трговине. Главни циљ његoвог 
рада је била изградња железничке 
мреже, зато су га прозвали желез-
ничким министром. Подржављењем 
желез ни це створио је Мађарске 
државне железнице, повољним та-
рифама је потпомагао превоз же-
лезницом и развој Будимпеште

Под којим условима је по-
вољно за привреду подр-

жављење железнице? [ У ]

13

14

15

16



248 / Доба развоја грађанства и модернизације у Мађарској (1849–1914)

Регулисање тока река и изградња 
насипа

Прикажи какве привредне 
користи има ова огромна 

инвестиција. Које последице ре-
гулисања река су утицале пози-
тивно, а које негативно на при-
роду? На основу допунске 
илу с трације на мапи прикажи 
какав је добар насип. [ З ]

Због чега су биле потребне 
бране? На основу фото гра-

фија одреди привредни и друшт-
вени значај изградње. Сво је миш-
љење потврди аргументима. [ У ]

Анализирај какве друштвене, емотивне разлоге има ова појава, односно, у којој мери је узрок ове појаве сам поли-
тички систем. Један део разреда нека састави декларацију у којој ће осудити опструкцију као политичко средство, а 

други део разреда нека је хвали у својој декларацији. [ У ]

„У оно време су били другачији обичаји у Парламенту. Ми мамелуци (погрдан 
назив за чланове владајуће партије; назив су добили по мамелуцима, који су били 
марионете у рукама египатског владара) били смо у добрим односима са Партијом 
независности и нисам могао бити на другом месту, само међу њима. Они су пред-
стављали поезију мађарске политике. Ми смо производили жито. Они заливали 
његов цват. Моје срце је вукло ка цвећу.

Тамо сам седео с њима на ходнику и много пута сам разговарао са Акошем 
Малнаијем (Málnay Ákos), који је са великом пажњом слушао Талија (Thali), који 
је говорио о Ференцу Ракоцију II  (II. Rákóczi Ferenc). Очи су му сијале, душа му 
се уздизала, и нестрпљиво је увртао проседе бркове и уздахнуо је:

„Ех, кад бих само још једном могао узјахати мога мркова!“
Кажу, да је на једном мрком коњу војевао цели рат  48. године.“ (Детаљ из 

приповетке Калмана Миксата [Mikszáth Kálmán]: Демократи)
Карикатура владајуће партије против опструкције. Заступници из протеста напуштају Парла-
мент, али прво подижу свој хонорар 

Шта је порука карикатуре? Процени идеју карикатуристе. [ У ]
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Посебна појава у Парламенту дуализма је била опструкција. Овај појам означава спречавање рада Парла-
мента, нпр. дугим говорима ради спречавања гласања, или довикивањима. Разлог опструкције је у томе, што 
опозиција путем избора није могла доћи до власти и због тога на другачији начин није могла деловати против 
парламентарне већине. Међутим, овај проблем је много дубљи. Интересантно је да ни саму појаву опструкције 
не можемо јасно одредити као средство политизирања.Гл
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Брана на насипу Тисе око Сегедина и радници на насипу
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РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Традиционална и најваж-
нија привредна грана Мађарске је била пољопривре-
да. Захваљујући особеностима државе и тржишту Аус-
трије мађарски аграрни извоз је постепено растао. И 
надаље је значајна била производња пшенице. Мађар-
ска пшеница због конкуренције америчке пшенице 
потиснута је са европског тржишта, међутим, једин-
ствено царинско подручје Монархије и њено широко 
тржиште осигурало је довољне куповне снаге. 
 У овом раздобљу развој пољопривреде се повећа-
вао и на другим подручјима. Расла је количина про-
извода, што се може захвалити проширењу плодних 
земљишта (регулисање тока река, сеча шума, орање 
пашњака) и повећању продуктивности. Повећање 
продуктивности је постигнуто увођењем расних 
врста и увођењем развијенијих метода (побољшање 
квалитета земљишта, коришћење вештачког ђубри-
ва) и аграрним машинама. Механизација – осим ме-
ханизовања вршидбе – значило је само коришћење 
једноставних машина на коњску вучу, пошто је услед 
демографског бума била на располагању огромна ко-
личина радне снаге.
 У овом раздобљу примећује се благ пораст про-
изводње поврћа и воћа као и производње индус-
тријских биљака (нпр. шећерне репе). У модерни-
зацији су због капитала предњачили велики поседи.
Од друге половине овог раздобља је све већи значај 
добила производња у газдинствима богатих сељака, 
а распространио се и систем закупа. Средњи и мали 
сељачки поседи су се, истовремено, развијали у ми-
нималној мери. 

ИНДУСТРИЈА У УСПОНУ Нагодба је уклонила и по-
следње законске препреке ка индустријском развоју 
Мађарске (нпр. укидање цехова 1872. године). Упркос 
томе значај  малог предузетништва је био важан
у овој епохи. Продуктивност малобројних средњих 
предузетништава и све бројнија велика предузећа
су проузроковала развој. Очигледном развоју индус-
трије допринела је државна политика, јефтина рад-
на снага, домаћи капитал који се обогатио из про-
даје пољопривредних производа, и страни капитал
који је у све већој количини долазио у државу.
 Развој је био значајан на два подручја: у прехрам-
беној индустрији и у тешкој индустрији. Један део ка-
питала, стеченог извозом пољопривредних производа, 
инвестирали су у прехрамбену индустрију, поготово у 
млинску индустрију. Оснивала су се велика млин-
ска предузећа која су користила најмодерније мето-
де. Будимпешта је постала један од најзначајнијих 
центара млинске индустрије.
 Распрострањивање парних машина и изградња же-
лезнице у брзом темпу су проузроковали развој рудар-
ства, металургије и машинске индустрије. Створи-
ли су се центри тешке индустрије (Боршод, Серењ, 
подручје Вајдахуњада, Будимпешта). Неколико вели-
ких предузећа (нпр. Ганз – Ganz) је производило робу 
светског нивоа и учествовало у развоју технике. 
Развој индустрије после 1890. године је убрзан. У 
Мађарској су се прва и друга индустријска револу-

ција јавиле истовремено, те су и њихове благодатне 
последице биле појачане. Прехрамбена индустрија 
и машинска индустрија је користила новине епохе, 
била је међу првима у коришћењу технике и техно-
логије у овом раздобљу. Индустријски центри су пре-
расли у читава индустријска подручја. Многи про-
наласци су настали у Мађарској: нпр. трансформатор 
(Микша Дери [Déri Miksa], Ото Блати [Bláthy Ottó], 
Карољ Циперновски [Zipernowsky Károly]), електрич-
на локомотива (Калман Кандо [Kandó Kálmán]), кар-
буратор (Донат Банки [Bánki Donát], Јанош Чонка 
[Csonka János]) и телефонска централа (Тивадар Пуш-
каш [Puskás Tivadar]). Унутар Царевине у новим ин-
дустријским гранама развој је био најинтензивнији у 
Мађарској. На почетку ХХ века, захваљујући унутра-
шњем тржишту, државној помоћи и јефтиној радној 
снази, почела се развијати и лака индустрија, нарочи-
то текстилна индустрија.

РАЗВОЈ КРЕДИТНОГ СИСТЕМА Настанак кредитног 
система је основни услов привредног развоја. Банке 
сакупе мале капитале, пруже кредит предузећима и 
посредују у инвестирању иностраног капитала. 
 Поред банака које су основане у епохи рефор-
ме (Пештанска мађарска привредна банка, Пештан-
ска прва домаћа штедионица), основане су и друге 
велике банке, углавном уз сарадњу страног капи-
тала (Мађарска земљишно-кредитна институција, 
Мађарска општа кредитна банка). Велике банке су 
биле присутне и у индустрији (нпр. куповином дела 
фабрике) и финансирале су повећање капитала пре-
дузећа у развоју. На овај начин најуспешније фирме 
претворене су у деоничарска друштва. 
 Све већи прилив иностраног капитала није био само 
извор развоја привреде, него је помагао јачање мађар-
ског капитала. То значи да поред повећања прилива ка-
питала у све већој мери је растао домаћи капитал. 

РАЗВОЈ БУДИМПЕШТЕ У ВЕЛЕГРАД Најуочљивији 
резултати привредног развоја дуализма постигнути су 
у Будимпешти. Главни град је правно основан 1873. 
године спајањем Будима, Пеште и Старог Будима.
Број његовог становништва се за 50 година удесе-
тостручио и у првој деценији ХХ века је достигао ми-
лион становника. Услед овога, Будимпешта је поста-
ла један од највећих европских градова.
 Мађарске владе су учиниле све за развој главног 
града. Сматрале су да је то залог подизања нације. 
Да би сустигли супарника, Беч, значајан део мате-
ријалних извора државе концентрисали су у Бу-
димпешти. На пример, преко повластица у плаћању 
пореза, и преко репрезентативних изградњи јавних 
зграда (нпр. будимска палата, Парламент, министар-
ства, позоришта). Поред централне помоћи у Будим-
пешти су се пружиле најбоље могућности инвести-
ција. Овоме је допринео и повољан саобраћајни и 
географски положај града и чињеница да је центар  
државне железничке мреже био Будимпешта.
 У интересу планираног развоја града основали су 
Савет јавних радова (Fővárosi Közmunkák Tanácsa) 
главног града, у чијем раду су учествовале аристокра-

37. Привреда у развоју
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те као гроф Ђула Андраши и барон Фриђеш Подма-
ницки. Захваљујући томе, град се сразмерно и плани-
рано развијао (авеније, булевари). Због брзе изградње 
унутрашњи квартови Будимпеште градили су се у 
еклектичком стилу који је спајао више историјских 
стилова. У Будимпешти су изграђени посебни градски 
делови са разним функцијама (трговинска и админи-
стративна четврт, стамбена четврт, индустријски ок-
рузи, насеља са зеленим површинама). Услед импо-
зантних јавних зграда, железничких станица, палата 
и дунавских мостова (Ланчани мост, 1849; Maргитин 
мост, 1876; Мост Фрање Јосифа – данас Мост слобо-
де, 1896; Јелисаветин мост,1903) главни град је постао 

модерни велеград.
 Међутим, Будимпешта, која је била међу развије-
нијим европским градовима, удаљила се од осталих 
подручја државе која су се много спорије развија-
ла. Главни материјални извори су концентрисани у 
Будимпешти и због тога држава више није имала по-
тенцијала за развијање осталих регија. Ни мађарска 
урбана структура се није могла развијати у оном тем-
пу као што се развијао главни град. Велики градови 
у унутрашњости (Пожун, Кошице, Темишвар, Субо-
тица, Сегедин, Велики Варадин итд) били су много 
мањи од Будимпеште због чега су само у ограниче-
ној мери могли привлачити изворе. 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

На који начин се мењао извоз пшенице и брашна у овој епохи? Каква је веза између ових података? Које су биле по-
литичке и економске чињенице које су утицале на промене? [ З ]

Које гране производње су унапређене? Шта је циљ оз-
начавања укупне територије? На основу података 

прикажи правац развоја пољопривреде. [ З ]

Цена и извоз пољопривредних производа
Како се мењала цена пољопривредних производа на 
основу података у овој епохи? Који фактори су усло-

вљавали развој цена? Од ових који су назначени на графи-
кону? [ З ]

Жетва српом и косом 
Каква је разлика између ове две методе рада? Која фотографија недостаје? Зашто је изостављен један елеменат 
развоја? [ З ]

2

1

3

4

5

Архива

РАЗВОЈ ИЗВОЗА ПШЕНИЦЕ И БРАШНА

година

извоз пшенице извоз брашна
укупно

(1882 = 100%)
од тога у 
Аустрију

од тога изван 
царинске зоне

укупно
(1882 = 100 %)

од тога у 
Аустрију

од тога изван 
царинске зоне

1887–1891 127,4 73,9 26,1 131,9 71,0 29,0
1892–1896 105,5 91,8   8,2 177,7 82,9 17,1
1897–1901  78,6 98,0   2,0 178,2 85,1 14,9
1902–1906 97,7 98,2   1,8 218,3 89,4 10,6
1907–1911 79,5 99,3   0,7 207,5 96,4   3,6

ПРОМЕНЕ У ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ РАСПОДЕЛИ 
ПРОИЗВОДНИХ ГРАНА (У ПРОЦЕНТУ 

ЦЕЛОКУПНЕ ТЕРИТОРИЈЕ) 
Производна грана 1895 1913

ораница 42,8 45,5
врт   1,3  1,3
ливада 10,2  9,2
виноград   1,0  1,1
пашњак 13,0 11,8
шума 26,6 25,8
тршчак   0,3   0,2
неплодно   4,8   5,1
целокупна територија 20,9 22,3
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Устaнови на основу међу-
народних индекса стање 

ма ђарске пољопривреде. Које 
чи њенице условљавају количи-
ну приноса на једној територији? 
Пронађи за то пример на табели. 
[ З ]

Развој говедарства: традиционално сиво говедо на Хортобађу (Hortobágy), и шарено говедо на поседу у Мезехеђешу (Mezőhegyes) 
У којој мери можемо назвати развојем измену врсте говеда? На основу фотографија прикажи развој говедарства. На 
који начин је утицало то на развој других грана пољопривреде? [ З ]

Развој вршидбе: Млаћење са стоком, машина за вршидбу са 
коњском вучом и парна вршаћа машина 

Зашто можемо називати развојем приказане сцене? 
Који чиниоци су омогућили развој? [ З ] 6

7

8

9

10

11

ИНДЕКС ПОЉОПРИВРЕДЕ ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

држава пшеница кромпир шећерна репа
коришћење фос-

фор ног вештачког 
ђубрива

просек приноса мажа/хектар (1909 –1913) кг/јутро (1907–1908)
Белгија 25,3 186,4 274,9 98
Немачка 24,1 151,7 299,7 54
Енглеска 21,2 156,4 - 83
Аустрија 13,7  83,4 204,7 17
Мађарска 13,2  80,2 254,2 7
Француска 13,1  87,1 239,1 38
Италија 10,5  57,6 335,5 55
Русија   6,6  70,0 161,1 -
Бугарска   6,2  37,6 128,6 -
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РАЗВОЈ КРЕДИТНОГ СИСТЕМА (1890 –1913)
Назив 1890 1900 1913

Број кредитних установа у Мађарској 1 243   6 928   9 767

Количина капитала кредитних 
установа у Мађарској * 2 624   5 666 14 407

Количина капитала кредитних 
установа у Хрватској*      98      248      785

Количина капитала кредитних 
установа у Аустрији* 6 448 11 220 25 457

Количина капитала кредитних 
установа у Мађарској у просеку на 
једног становника**

172 337 769

Количина капитала кредитних 
установа у Хрватској у просеку на 
једног становника**

 44 103 294

Количина капитала кредитних 
установа у Аустрији у просеку на 
једног становника**

272 429 872

* милиона круна      ** у крунама

Анализирај тенденције развоја мађарског кредитног система у овој 
епохи. Упореди податке Мађарске, Аустрије и Хрватске. [ З ]

РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈЕ  – РАЗВОЈ  КРЕДИТНОГ
 СИСТЕМА

Улога страног капитала у развоју државе
На који начин се мењао удео страног капитала у развоју мађар-
ског капитала? На који начин је утицао страни капитал на при-

вредни развој Мађарске? [ З ]

Рударство и производња гвожђа и челика у Мађар-
ској 

Прикажи своје закључке о брзини раз-
воја металургије и производње железа, и 

о њиховом међусобном односу. Каква је веза 
између података рударства, између стања ме-
талургије и производње железа? [ З ]

Јелисаветин мост (Erzsébet 
híd), завршен 1903. године. 
Мост је једно време био најду-
жи ланчани мост континента. 
Аутомобил по плану Јаноша 
Чон ке (Csonka János) 

О којој привредној гра-
ни нам говоре слике? 

Сакупи сличне слике и на-
прави пано. [ З ]

Реклама ливнице Абрахама 
Ганца, основана у доба ре-
форми

Какве информације 
мо жемо прочитати са 

пла кат? На која подручја је 
проширила своју делат-
ност фабрика Ганц? [ З ]

13
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Које привредне гране су се издигле 1898. године? Које су се индустријске гране развијале најдинамичније до 1913. 
године? Какве закључке можемо донети на основу односа броја радника и индекса производње? [ З ]

Мађарска привреда за време дуа-
лизма 

Која су била минерална бо-
гатства Мађарске? Устано-

ви њихову територијалну рас-
прос трањеност и њихов утицај 
на индустрију и на саобраћајну 
мрежу. Прикажи индустријске ре-
гије. Сакупи њихове привредне 
карактеристике. Наведи четири 
најважнија центра машинске ин-
дустрије. Установи карактерис-
тике мађарске привреде на ос-
нову железничке мреже. [ З ]

РАЗВОЈ БУДИМПЕШТЕ У 
ВЕЛЕГРАД 

„Савет јавних радова главног града не жели учес-
твовати у преуређењу Варошлигета који се у да-
нашњој форми састоји из неусклађених и не-

планираних делова, него одређује да о томе треба посебно расправљати и одлучити. 
Овај део града желе у стилу модерног парка преуредити у јавно место које треба 
да служи за разоноду. У овом моменту дозвољавамо само проширење оног дела 
Варошлигета где је рудник песка, и то преко укључења Иштванмезеа и на основу 
израђеног плана.“ (Из записника Савета јавних радова, 1872. године)

„Увек се присећам мога хаџилука на Светој земљи, када дан светог Иштвана 
проводим у Будимпешти. Видим мој мађарски народ, она здрава од сунца потам-
нела лица која зраче од жеље за животом и са националним поносом посматрају 
Будимпешту која се развила у велеград наше вољене отаџбине. Посматрају њене 
палате и булеваре који пливају у светлу и у прашини. (...) Народна маса се таласа 
на улицама главног града на којима почиње да ври изузетан живот. Гласно весеље 
открива прашне и поцрнеле палате, као да је сваки грађанин провинције у свом 
џепу донео свеж ваздух ливаде, здрав мирис сена или лековиту мирисаву траву. 
(...) Свака палата, свака јавна зграда има свога посматрача (...)“ (Мађарски салон 
[Magyar Szalon], 1887. године)

Чиме се бавио Савет јав-
них радова? Какве методе 

је користио? [ З ]

Како карактерише аутор 
однос провинције и главног 

града? Какве атрибуте користи 
приликом изражавања својих 
мисли? [ У ]

17
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РАЗВОЈ СИСТЕМА МАШИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

индустријска грана

број радника (хиљаду особа) и 
процентуални однос

вредност производње (милион круна) и 
процентуални однос

1898 1913 1898 1913
особа % особа % особа % особа %

рударство и металургија  70  23,1  84  15,8   98   6,7  180   5,4
производња железа, метална 
индустрија  44  14,7  62  11,5  184  12,6  503  15,2
машинска индустрија  33  10,9  48    9,1  132   9,0  230   6,9
производња електричне енергије    3    1,0  13   2,4   35   2,4   75   2,3
грађевинска индустрија  32  10,5  66  12,4   51   3,5  136   4,1
хемијска индустрија  12    4,0  26    4,8   83   5,7  241   7,3
тешка индустрија укупно 124  41,1 215  40,2  486  33,2 1186  35,8
текстилна индустрија  14    4,6  46    8,7   53   3,6  209   6,3
остала лака индустрија  48   15,9 141  20,8  178  12,4  451  13,6
лака индустрија укупно  62  20,5 157  29,5  235  16  660  19,9
прехрамбена индустрија  46  15,3  77  14,5  645  44,1 1287  38,9
укупно 302 100 563 100 1465 100 3314 100
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„12. маја 1906. године у Будимпешти је било 157.007 станова. Од овог броја 
81.627 је било једнособних станова, а међу њима 10.677 таквих који су били без 
кухиње. Значи, једнособни станови су износили чак 52,8% од укупног броја ста-
нова. У  једнособним становима је било 339.771 станар, односно скоро половина 
становништва, 42,4%. Двособних станова је било 24.773, односно 15,7% од укуп-
ног броја станова. У двособним становима је становало 126.208 људи, односно 
15,57% од укупног становништва. Из овога се види да од укупног броја станова у 
Будимпешти 68,65% су једнособни или двособни станови, и да од укупног броја 
становништва 465.979 људи живи у једнособним или двособним становима, што 
је 68,15% од укупног становништва. Сада се поставља питање: колико људи живи 
у једнособним становима у једној соби? Нормално, здраво живе они, који станују 
сами или двоје-троје у једној соби. Од 81.627 једнособних станова само је 4.416 
(5,28%) било са једним станаром, 14.257 (17,1%) са два станара, 14.592 (17%) са 
три станара (...) (Синдикатски гласник, 1909. године)

„Да у истом граду два таква различита света живе један наспрам другог, ретко 
се може наћи. Лева обала је сва у модерном врењу, тамо пулсира живот; на десној 
обали владају тишина и мир, као у неком пансиону. Левом обалом јури трамвај и 
својом звоњавом упада људима у реч. На другој страни багремов цвет засипа људе 
који бешумно ходају и тихо разговарају.“ (Будаи Хирлап, 1906. године)

„Огромне фабрике и бедне колибе. У овима раде, а у онима живе. Јер је и у 
Будимпешти такав режим света. Фабрике се множе као гљива, али о становима 

радника нико не брине. Пролетаријат је релатив-
но мален и није баш организован, али је његово 
сиромаштво безгранично. Није ни толико сиромах, 
више је заостао.“ (Еден Гере [Gerő Ödön]: Физио-
гномија Будимпеште, 1896. године)

 „Сви воле Андрашијев булевар, и тако га пос-
матрају као богатог, поштеног познаника, који је 
своје богатство већ одавно стекао и не осећа се на 
њему мирис новца, ни на његовом понашању, ни 
на његовим бисерима. (...) поштовање према њему 
већ нам усађују у раном детињству. Када пештан-
ско дете води његова дадиља на Андрашијев бу-
левар, облачи га у лепшу хаљину, јер тамо шета 
фини, отмени свет. И објашњава му, да у овим 
кућама станују веома богати људи, чији очеви већ 
нису били сиромашни, а камоли њихова деца.“ 
(Маргит Фрид [Fried Margit]:Пешта и Пештан-
ци, 1907. године)

Дај наслов овим кратким чланцима о Будим-
пешти [ З ]

Слика булевара Илеи (Üllői) са Музејем примењене уметности и слика подземне железнице која је отворена 1896. године

Карактериши амбијент главног града на основу слика и брзину урбанизације. Упореди главне карактеристике град-
ског изгледа на почетку ХХ века и садашњице. [ З ]

Развој територије Будимпеште
Карактериши темпо развоја 
града. Које су територијал-

не особине развоја, и који су уз-
роци? Прикажи конструкцију гра-
да. [ З ]

Одреди главне каракте-
ристике становања у Бу-

димпешти. Који су узроци так-
вог стања? С којим циљем и из 
ког аспекта је испитивао ову си-
туацију чланак? Прикажи на гра-
фикону поменуте податке. [ З ]

21

22

23

26

25

24



Доба развоја грађанства и модернизације у Мађарској (1849–1914) / 255

Упореди ову тврдњу са оним што смо учили. У коликој мери је прихватљиво и једнострано такво мишљење? При-
кажи на основу извора, које идеје и политичке замисли су упливисале мишљење савременика и каснијих критича-

ра. [ У ]

„Нагодбом су мађарски крупни и средњи поседници  поново узели у своје руке 
политичко управљење државом. Њихов циљ је био да своју политичку власт уч-
врсте против Аустрије и масе и, искористивши своје позиције, најбоље унапреде 
своје привредне могућности. (...) истовремено стабилизација политичке ситуације 
је покренула прилив страног капитала. Све ово, изградња саобраћајне мреже и кре-
дитног система, због искоришћења конјуктуре покренули су процес капитализације. 
(...)

За поседничку класу је омогућено боље искоришћење конјуктуре и убрзање ка-
питализације пољопривреде. (...)

Процес капитализације, оптерећен остацима феудализма и колонијалном зави-
сношћу, мађарске раднике је окренуо против Нагодбе и против оних који су имали 
користи од ње.“ (Аладар Мод [Mód Aladár]: 400 година борбе за самосталну Мађар-
ску, 1951. године)

„Нагодба није пружила нове путеве привредно-друштвеном развоју у држави, 
само га је унапредила на оном колосеку на који га је извела она револуционарна 
снага, која је укинула систем кметства и омогућила капиталистичке односе. Уз то 
су ранији историјски догађаји, феудални остаци, привредна и политичка зависност 
учинили ове нове путеве непроходним. (...)“ (Ерик Молнар [Molnár Erik]: Исто-
ријски сажетак, 1964. године)

„Затворени комплексни тржишни систем Монархије је у основи позитивно ути-
цао на све учеснике. За мађарску пољопривреду је било веома корисно што је тр-
жиште Царевине било у могућности да прими аграрне производе, за индустријски 
развијена подручја је, пак, било повољно што су могли снабдевати аграрне терито-
рије.

Најважнији аспекат по питању развоја привреде је био прилив иностраног, по-
највише аустријског капитала. (...) Инострани капитал је помагао јачање привредног 
живота.“ (Иван Бертењи – Габор Ђапаи [Bertényi Iván – Gyapai Gábor]: Кратка 
историја Мађарске, 1992. године)

„Већ су  Априлским законима из 1848. године створени услови за капиталистич-
ки развој (ослобађање кметова, стварање слободног тржишта радне снаге, заједнич-
ко сношење јавних дажбина, модерни порески систем и индустријска слобода). Ови 
услови се нису мењали ни за време апсолутизма (1849–1867), штавише, постепено 
су се развијали (увођење заједничке царинске територије, што је олакшало аграр-
ни извоз, постепено остваривање услова индустријске слободе, инфраструктуалне 
инвестиције великих размера за време апсолутизма - изградња  железнице, регу-
лисање токова река – итд). Нагодба је обезбедила политичку позадину привредне 
консолидације, пружала је могућност за изградњу самосталне привредне политике, 
створила је услове привредне модернизације и правне основе друштвене политичке 
и административне промене (обавезно школство, јединствени модерни школски 
систем, грађанска администрација, судски систем, законско регулисање модерне 
тржишне привреде, односно њене гаранције – закон о меницама, привредни закон, 
индустријски закони, увођење јединствених мерних јединица, итд). (...) Основни 
процеси јасно показују да је наша отаџбина такође улазила у ону средњоевропску 
зону која је била у успону. Развој привреде је био сталан, и њена годишња стопа је по 
неким проценама достигла годишње 3%. Овај привредни просперитет нису довеле 
у питање ни оне светске кризе за време дуализма које су прекинуле развој. Мађар-
ску је, такође, потресао крах 1873. године. То је била најдубља привредна криза 
Мађарске пре Првог светског рата. (...) Стагнирање после кризе се одуговлачило све 
до краја седамдесетих година. (...) временски интервал између 1887. и 1898. године 
је поново доба конјуктуре, да би депресију 1904–1905. године заменио успон који 
је постојао све до Првог светског рата.“ (Пал Белуски [Beluszky Pál]: Географска 
историја Мађарске, 2005. године)

Упореди ове четири анали-
зе. Шта је разлог истовет-

ности и разлике у њима? [ У ]

„Ако желите видети америч-
ки град, (...) онда дођите у Будим-
пешту. (...) Овде је први Парламент 
света, поред којег је палата Бурбона 
у Паризу сасвим мала. Овде је прво 
позориште света (мисли на Опе-
ру), не по величини, него је њего-
ва позорница такве изградње да су 
инжињери из Енглеске дошли да је 
нацртају. Овде су најшире улице, 
осветљене гостионице и, на крају, 
овде је прва кафана света.“ (Један 
руски лист о Будимпешти, 1896. 
године)

Какво мишљење потврђује 
савремени инострани из-

вештач? Какву је улогу играла у 
развоју Будимпеште чињеница 
да је Царевина имала два цен-
тра? [ У ]
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Привредни развој Мађарске за вре-
ме дуализма

32

У историографији и у јавности је од Нагодбе па све до данас предмет расправе, на који начин је деловала 
Аустроугарска монархија на развој индустрије. Значајни део савременика и многи од историчара тврде да су 
конкуренција аустријске индустрије и оквиру Монархије кочили развој мађарске индустрије. 
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ДЕМОГРАФСКИ БУМ И ИСЕЉАВАЊЕ Демографски 
бум се у Мађарској развио после 1880. године. Услед 
овог процеса до Првог светског рата (1914. године) ста-
новништво државе је за неколико деценија порасло за 
једну трећину (без Хрватске – упркос бројности ис-
ељавању – премашило је 18 милиона становника). Овај 
процес се одвијао захваљујући бољим животним при-
ликама, хигијенским и здравственим условима. 
 Пошто је развој био различит на појединим тери-
торијама државе, пораст становништва се јављао у 
развијенијим подручјима, и тек је касније захватио 
и заостале регије. О демографским променама ове 
епохе већ имамо тачне статистичке податке, пош-
то је грађанска држава после Нагодбе редовно врши-
ла свеобухватан попис становништва (од 1880. го-
дине сваких 10 година). 
 Села нису могла издржавати повећано станов-
ништво, зато их се све више одселило. Унутрашња 
миграција је имала правац према градовима, а наро-
чито према Будимпешти. Међутим, градови, као што 
је био случај и у западној Европи, нису били у мо-
гућности примити нагло порасло становништво. Због 
тога од 1890. године и Мађарска се укључила у вели-
ки европски исељенички талас (око 1.500.000 људи 
је напустило државу). Главни циљ су биле Сједиње-
не Америчке Државе. Највише их се иселило са под-
ручја која су била неповољна за пољопривредну 
производњу, а чије становништво је било у порасту 
(горња Угарска, Поткарпатје). 
 Губитак који је настао услед исељавања, делимич-
но је надокнадило усељавање. Из западних провин-
ција царевине је пристигло око 100 хиљада немачких 
и чешких квалификованих радника, које је привла-
чила потреба за радном снагом мађарске индустрије 
у развоју. За време овог раздобља са Истока, из Гали-
ције, због тамошњих прогона, више стотина хиља-
да Јевреја се уселило у Мађарску, која им је пружи-
ла повољније животне услове.

ПОРАСТ РАЗМЕРА МАЂАРА У другој половини XIX 
века се зауставило опадање размера броја Мађара и 
после тога се размер броја Мађара унутар станов-
ништва убрзано повећавао (без Хрватске са 41% на 
54,5%). Овај процес је имао три узрока: пораст ната-
литета, исељавање и усељавање и асимилација. 

Демографски бум се одвијао на развијенијим под-
ручјима где је живела већина Мађара. Због тога се 
мађарско становништво у већем размеру повећавало.

У исељавању су Мађари у мањој мери учество-
вали него националне мањине државе. Од сваких 100 
исељеника око тридесет троје су били Мађари. У по-
задини ове чињенице се крије чињеница да земљишта 
становништву у брдовитим крајевима нису осигура-
вала егзистенцију (нпр. Словаци и Русини).
 Усељеници се током XIX века – за разлику од оних 
из XVIII века – нису масовно настањивали на једној 
компактној територији  и у већини су  били градски 
становници. Они људи који су напустили своја родна 

места (своју националну, црквену и породичну среди-
ну) у страној околини су се за две генерације прето-
пили на природан начин у већински народ (Мађаре). 
Главно подручје асимилације је био главни град.
Придошлице су се у велеграду за кратко време по-
мађариле, али истовремено, спасавањем својих вред-
ности, богатили су културу града. На овај начин су се 
асимиловали Словаци и Русини који су са брегова до-
шли у главни град. Немачко градско становништво се 
такође асимиловало током овог века. Међутим, аси-
милација је захватила само подручја са мешовитим 
становништвом и градове, велике мањинске тери-
торије су остале нетакнуте. Због тога су се етничке 
промене ове епохе показале нарочито у пропорцији, 
а не у територијалној расподели народа државе. 

МАЂАРИ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ Циљ мађар-
ског водећег слоја је био изградња националне др-
жаве и због тога је пожуривао асимилацију нацо-
налних мањина. Истовремено, у овом раздобљу јака 
држава била је тек у изградњи, због тога су њихове 
могућности биле ограничене. Нижи слојеви друштва, 
што значи већина становништва, једва је имала кон-
такт са државном управом и због тога је насилна аси-
милација погађала, махом, интелигенцију, уколико 
је желела стећи државну службу. 
 За убрзано спровођење асимилације најповољ-
нији терен је била просвета. Међутим, на најнижем 
нивоу ни овде нису постигли много, јер су се у цркве-
ним школама ђаци једва сусретали с мађарским је-
зиком и културом. Дуалистичке владе нису спровеле 
бројне одредбе закона о националним мањинама из 
1868. године. Постепено су увели предмет мађар-
ског језика у школама националних мањина 
(1879,1907. године), смањили су број мањинских 
средњих школа и спречили су оснивање високош-
колских  световних установа. Међутим, национал-
не мањине су се и на подручју просвете и културе су-
протставиле државним тежњама. 
 Мађарска политика је решење питања национал-
них мањина очекивала од брзе асимилације. Само су 
неки, и то без већег одјека, подигли глас у одбрану за-
кона из 1868. године (нпр. Лајош Мочари посланик у 
Парламенту). Други политичари су захтевали строже 
мере против националних мањина. 

Водећи слојеви националних мањина против На-
годбе и закона о националним мањинама користили 
су се пасивним отпором и узастопно су протестова-
ли против повреде закона. Њихов непосредни циљ је 
био изградња територијалне аутономије на жупа-
нијском нивоу. Међутим, на почетку ХХ века већ су 
захтевали реорганизацију Монархије на федеративан 
начин. Политику неких националних мањина у Мађар-
ској су упливисале њихове националне државе (Србија, 
Румунија). На њихов утицај су се појавиле и тежње за 
отцепљењем. Због тога водећи слојеви Мађара и наци-
оналних мањина нису нашли заједнички глас, питање 
националних мањина се све више заоштравало. 

38. Питање националних мањина до прекретнице века
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 Од 1890. године супротности су се заоштриле. 
Пропаганда суседних националних држава била је 
све гласнија (иредентизам). Услед привредног развоја 
ојачало је грађанство и интелигенција национал-
них мањина, са друге стране сељачко друштво је 
све више покретало аграрно питање (велики проце-
нат малопоседника и желира, незапосленост итд).

ЕМАНЦИПАЦИЈА ЈЕВРЕЈА Мађарске држављане 
јеврејског порекла закони су изједначили после 
Нагодбе. Мађарско друштво је и надаље остало от-
ворено према Јеврејима, те је крајем века изједначе-
на јеврејска религија са осталим вероисповести-
ма (1895. године).
 У овој епохи, захваљујући порасту становништва и 
бројним усељењима, број Јевреја је знатно повећан.
Већина их се асимиловала и прихватила је мађарску 
националну идеју и културу.
 Јевреји су махом живели из малопродаје и мале 
индустрије, али су они сачињавали и већину мађарс-
ке крупне буржоазије. Пошто су упражњавали так-
ве позиве, занате, за које се мађарско друштво слабије 
интересовало, конкуренција је била незнатна. Деца 
Јевреја усељеника, који су припадали грађанској кла-
си, за време дуализма су се у масовном броју појавила 
у неким струкама (новинари, глумци, лекари, адвока-
ти). На факултетима размер јеврејских студената је био 
пет пута већи него што је био њихов размер у држави.
 Јевреји су прихватили мађарску националну идеју
и на тај начин је био уравнотежен однос између Јевреја 
и осталих група друштва. У великим градовима, често 
на главним трговима, зидале су се импозантне синагоге.

Антисемитизам се у мањој мери јављао у Мађар-
ској, него што је био случај у осталим европским 

државама, али је ипак био присутан и у мађар-
ском друштву. У првом реду се то односило на ма-
лограђански слој, за који су јеврејски усељени-
ци представљали конкуренцију. Међутим, Влада је 
потиснула антисемитске појаве, што је био слу-
чај и током суђења у Тисаеслару (1882. године). У 
Тисаеслару, поводом нестанка једне слушкиње, на 
предлог неколико антисемита, село је напало мес-
ну јеврејску заједницу. Разјарене емоције је сми-
рила Влада, односно лична интервенција Калмана 
Тисе. Судска процедура није доказала оптужбу (да 
су Јевреји девојку убили из верских убеђења), и ус-
коро је из политичког живота и владајућа партија и 
опозиција потиснула политичаре антисемите. Став 
мађарске слободоумне политике у вези са антисе-
митизмом добија још више на тежини, ако имамо 
у виду да је у Француској процес против Драјфу-
са вођен десет година после тисаесларског случаја.

ПОЛОЖАЈ ЦИГАНА ЗА ВРЕМЕ ДУАЛИЗМА За вре-
ме дуализма, успркос попису становништва, јако је 
тешко одредити број Цигана, пошто су се упит-
ни листићи више односили на матерњи језик. Пре-
ма проценама, њихов број је могао бити око 300 
хиљада. Пошто се демографски бум међу њима 
још није развио, број Цигана се повећавао услед 
усељења из Румуније. Известан напредак се пока-
зао у томе што се у том периоду смањио број чер-
гара луталица и у све већем броју су се трајно на-
сељавали. Међу онима који су се бавили неким 
послом, највише је било занатлија (60%), али су 
многи живели од привремених послова и трговине 
коњима. Влада је покушала да их укључи у школ-
ски систем и на тај начин помогне њихов развој.

ДЕМОГРАФСКИ БУМ И 
ИСЕЉАВАЊЕ

Миграцијски процеси у Мађарској. 
Боје означавају пресељенике у друге 
жупаније (унутрашња миграција), а 
бели квадратићи означавају сразмер 
исељеника 

Са којих територија је кре-
нуло исељавање (унутра-

шња миграција)? Шта је узрок 
томе? Са којих подручја је било 
највеће исељавање? Да ли се 
разликују узроци унутрашње 
миграције и исељеништва? На 
који начин су утицала миграција 
и исељеништво на етнички 
састав становништва? Анализи-
рај чињеницу усељења. [ З ] 1

Архива
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СТАНОВНИШТВО МАЂАРСКЕ ПРЕМА НАЦИОНАЛНОЈ ПРИПАДНОСТИ (БЕЗ ХРВАТСКЕ)

Националност
1850. 1880. 1900. 1910.

Бројно стање % Бројно стање % Бројно стање % Бројно стање %
Мађари 4 812 000  41,5 6 400 000  46,6 8 651 000  51,4 9 944 000  54,5

Немци 1 349 000  11,6 1 870 000  13,6 1 999 000  11,9 1 903 000  10,4

Словаци 1 739 000  15,0 1 870 000  13,5 2 002 000  11,9 1 946 000  10,9

Румуни 2 240 000  19,3 2 403 000  17,5 2 798 000  16,6 2 948 000  16,1

Русини    446 000      3,9    353 000   2,6    424 000    2,5    464 000    2,5

Хрвати
629 000    5,1 639 000     4,6

   196 000    1,2    198 000    1,1

Срби    520 000    3,1    545 000    3,0

Остали    378 000    3,6   223 000   1,6    244 000    1,4    313 000    1,5

Укупно 11 593 000 100 13 758 000 100 16 834 000 100 18 261 000 100

Токови пораста становништва за време дуализма
На основу података анализирај демографско стање Мађарске. Установи 
у којој фази се налази држава у демографском развоју. Откриј везе из-

међу података. [ З ]
Исељеници који чекају на укрцавање

Установи друштевени положај ис-
ељеника. У коликој мери је то била 
општа појава? [ З ]

ПОРАСТ МАЂАРСКОГ 
ЕТНИЧКОГ ЕЛЕМЕНТА

Старосно стабло Мађарске 1870. године
Анализирај састав становништва Ма-
ђарске према узрасту и полу. Про-

нађи деформисаност на старосном стаб-
лу. Да ли је могуће установити на основу 
старосног стабла почетак демографског 
бума у Мађарској? [ З ]

Савремена карикатура о узроцима исељавања
У чему види узрок исељавања кари-
катуриста? У коликој мери је утицала 

ова појава на процес исељавања? [ У ]

Установи на основу података, шта је суштина промене етничког састава становништва. На који начин се везују број 
становништва и процентуални односи? Да ли има разлике међу њима?  [ З ]

2

3

4

5

6
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Етнички састав Мађарске 1850.  и 1910. године
Начини табелу жупанија где је број националних мањина био већи од 50% 1850. године и 1910. године. Сакупи оне 
жупаније где ни једна националност није превазишла 50% од укупног броја становништва 1850. и 1910. године. Ус-

танови у којој мери се разликује метод приказивања ове мапе од раније упознатих мапа? У којој мери помаже ова мапа у 
јаснијем прегледу етничке ситуације? [ З ]

7

8
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Скицирана слика асимилације
Објасни појам асимилаци-
је. Који су главни фактори 

овог процеса? На који начин де-
лују на асимилацију ови факто-
ри? [ У ]

ВЕРСКА ПОДЕЛА СТАНОВНИШТВА У МАЂАРСКОЈ НА ЕТНИЧКОЈ ОСНОВИ (1890)

Националност
Римо -

католици
Грко-

католици
Реформати

(Калвинисти)
Евангелици
(Лутерани) Унитаријанци Православни Јевреји

хиља-
де % хиља-

де % хиља-
де % хиља-

де % хиља-
де % хиља-

де % хиља-
де %

Мађари 4 165 56,6  181  2,5 2 166 29,4 310  4,2 61 0,8 19  0,3 451  6,1
Немци 1 325 66,7    1  0,1 25  1,2 402 20,2 1 0,1 1  0,3 233 11,7
Словаци 1 328 70,0   98  5,2 11  0,8 445 23,4 – – 1 – 13  0,7
Румуни 7  0,3  970 37,5 1 – 1 – – – 1 604 61,9 5  0,2
Русини 2  0,7  375 98,8 – – – – – – 1  0,2 1  0,3
Хрвати 182 99,3 – – – – – – – – 1  0,5 – –
Срби 81 16,3    2  0,4 – – – – – – 410 82,9 – –
Остали 149 60,9    30 12,5 10  4,2 23  9,5 1 0,3 28 11,5 3  1,0
Укупно 7 329 47,8 1 658 11,0 2 213 14,6 1 180  7,8 62 0,4 2 065 13,6 707  4,7

Које религије се везују за поједине нације? Да ли можемо приказати асимилацију на основу табеле? [ З ]

Упитни лист приликом пописа ста-
нов ништва

По твоме мишљењу шта је 
најцелисходније питати при-

ликом пописа становништва када 
је у питању припадност некој 
мањини: матерњи језик, порекло 
или које је националности? Заш-
то је тешко поставити питање на 
„правилан“ начин у оном друштву 
где је процес асимилације изу-
зетно велики? [ З ]

МАЂАРИ И НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ 

„За своју нацију се може само на два начина слобод-
но борити и само на ова два начина се може успешно 
деловати. Први начин: бранити нацију ако је напад-

ну. Друго: повећавати бројчаност природним путем. Силом се ширити тако да по-
тискујемо језик других нација и остала национална својства и да им се наметнемо, 
да их присилимо на прихватање нашег, врло је опасна и неморална делатност. Ако 
она нација на чију штету се желимо ширити не брине о својој националности и ако 
сматрамо да ћемо и примањем таквог материјала нешто добити, онда је то можда 

Против чега иступа Лајош 
Мочари? На каквом је прав-

ном и идејном становишту ау-
тор? На који начин се односи 
Мочари према идеји мађарске 
на ционалне државе? [ У ]

9
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Лист Словачке националне партије 
извештава о укидању Матице сло-
венске, која је била изразитог слова-
чког националног карактера 

На шта указује забрана и 
на чин саопштења? [ У ]

и дозвољено. Али где постоји таква нација, и да ли у већини случајева уопште 
добијамо нешто тиме ако примимо међу себе такву бездушну масу која не осећа 
приврженост према своме језику, ни према другим националним својствима. 
Међутим, у већини случајева бива опасан крај оних тежњи, које на рачун других 
желе постићи напредак нације и бројчано повећање постићи. Што је нестрпљи-
вији и агресивнији овај поступак, то је жешћа одбојност и отпор и толико су 
жалосније последице.“ (Лајош Мочари [Mocsáry Lajos]: Националност, 1858. 
године)

„2.§. Након ступања на снагу овог закона, кад протекну три године курса учи-
тељске школе, тј. од 30. јуна 1882. године, нико не може стећи учитељску диплому  
на било који начин, нити преко курса, нити приватно, нити образовним устано-
вама, и никога не може примити после 1882. године за учитеља или за помоћног 
учитеља, ко није освојио усмени и писати облик мађарског језика на оном нивоу 
да га може предавати у народној школи.

3.§. (...) У оним насељима где мешовито живе Мађари и немађари, било у се-
оским, у вероисповедним или у јавним школама од 1883. године само се оне особе 
могу примати за редовне или привремене или помоћне учитеље, који умеју преда-
вати на мађарском језику. (...)

4.§. Мађарски језик у било којој јавној народној школи се мора предавати као 
предмет. (...)“ (О предавању мађарског језика у народним установама, 1879. годи-
не, XVIII гл.)

„19.§. У основним школама у којима наставни језик није мађарски, било да 
добијају државну помоћ, било не, мађарски језик се у редовној настави у свим 
разредима мора предавати у одређеном броју часова. Према наставном плану који 
је одређен од стране министра вера и просвете, у сагласности са власницима ве-
роисповедних школа, часови мађарског језика ће се предавати у одређеном броју, 
на онај начин да дете коме матерњи језик није мађарски, до завршетка четвртог 
разреда буде способно своје мисли изразити на мађарском језику и усмено и пис-
мено.“ (Предложени закон од стране министра културе и просвете Алберта 
Апоњија – Lex Apponyi, 1907. године XXVII. гл.)

Прикажи главне тачке одредбе. Какве промене су донеле ове одредбе? Одреди 
везу између два закона. Оцени Апоњијев закон из аспекта његове остварљиво-

сти. Упореди текст са подацима о онима који знају мађарски. [ З ]

 „1. Имајући у виду етничке односе и историјски развој Мађарске, према којима 
Мађарска није таква држава где један народ може дати њено национално обележје, 
ми Румуни, Словаци и Срби  који живимо овде у Мађарској, желимо да Мађарска, 
с обзиром на етничке и историјске услове, сачува интегритет оних држава које су 
у историјском развоју прикључене круни светог Иштвана тако, што ће карактер 
државе дати целина свих народа који овде живе. 

2. Етнички односи и историјски развој мађарске државе искључују да један 
народ који није у већини, себи захтева атрибуте државности. (...) истовремено да 
угрожава животне услове других народа који су заједно у већини у Мађарској. 

3. Да би одбранили себе од ове опасности, која већ чињенично жели уништити 
услове живота оних који чине већину становништва Мађарске, Румуни, Словаци и 
Срби склапају савез, да свим законитим средствима одбране своју националност. 
(...)

5. Потребно је да се у потпуности очува слобода не мађарских народа Мађарс-
ке. На тај начин се на одређеној аутономној територији (жупанија, град, село) обе-
лежја националних мањина у питању коришћења језика у административним и 
жупанијским телима потпуно очувају. А тамо где живе заједно разне национално-
сти, ради лакшег управљања, нека се допуне жупаније према језицима. (...)

18. Како би великој европској заједници, која није начисто са националним 
односима у Мађарској, ситуација постала јасна, овај одбор ће се потрудити да на 
адекватан начин обавести европску штампу.“ (Из одлука конгреса националних 
мањина 1895. године)

Окако се односе националне мањине према мађарској националној држави? 
Шта су њихови главни захтеви? Којим средствима желе постићи свој циљ? [ З ]

Позивница на игранку у једном граду у горњој Угарској из 1870. године
Окарактериши на основу позивнице односе разних етничких заједница у горњој 
Угарској. [ У ]

Етнички односи у Пешти (у %)

година 1750. 1850. 1890. 1906.

Мађари 22,2 36,6 67,1 85,1

Немци 55,2 56,4 23,7  9,4

Словаци  6,5 5  5,6  2,6

остали 16,1 2  3,6  2,9

Установи, када је почела ве-
лика промена у саставу ет-

ничких односа у овом граду. Как-
ви процеси су у позадини? [ З ]
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ЕМАНЦИПАЦИЈА 
ЈЕВРЕЈА 

„1.§. Јеврејски становници државе се изједначују у 
свим грађанским и политичким правима са хриш ћан-
ским становништвом. 

2.§. Сваки онај закон, обичај, или уредба који су 
противни овоме, укидају се.“ (1867: XVII гл.)

Шта обезбеђује закон? Када је једном већ изрекла мађарска државна скупшти-
на ове идеје, зашто их је било потребно поновно декларисати? [ З ]

„1.§. Јеврејска религија се проглашава за законски признату. (...)
3.§. Духовник (рабин) и представник црквене општине може бити само таква 

особа јеврејске вероисповести која је мађарски држављанин и која је спрему сте-
кла у Мађарској.“ (1895: XLII гл.)

„1.§. Свако слободно може исповедати и следити било коју веру или религију, у 
оквирима државних закона и према моралним очекивањима. Никога није слобод-
но спречити у вршењу религијских обреда ако се не противи закону и моралу, или 
приморати на такво религијско дело које се противи његовој вери.

2.§. Грађанска и политичка права су потпуно независна од религије.
3.§. Нико се не може разрешити дужности због верских убеђења или црквених 

правила. 
5.§. Иступање из било које верске заједнице дозвољено је и слободно као и 

ступање у било коју верску заједницу, под законским условима.“ (1895: XLIII гл.)

Какве принципе декларише закон? За коју религију значи ово потпуну еманципа-
цију? [ З ]

„– Јевреји су, то не можете порицати, докторе, на страни Мађара. Иду са Мађа-
рима и у ватру и у воду. То је чињеница. А мене сад то интересује, зашто је Јеврејин 
Мађар? И да ли ће увек тако и бити? 

– Да ли ће увек бити тако? – поновио је питање чика Филип и склопи очи, 
као да жели читати мисли свога срца. – Докле ће бити? Ко може гледати у будућ-
ност? Зашто постаје Јеврејин Мађаром? Неко за ово, неко за оно. Један, на пример, 
деда овога дечака – и тада је мој стриц показао на мене – на ратишту је постао 
Мађаром, када је ратовао за мађарску слободу. Његов син – отац овог детета – већ 
је рођен као Мађар. За Симона Галилејског ни чуо није – и обожава Ракоција. 
Унук – овај дечак – у првом реду је Мађар, а тек онда човек, што треба схватити 

да све што сматра лепим, добрим и праведним, 
то назива мађарским. На тај начин је лепо поста-
ти Мађар. Вечити бескућници стекли су државу. 
Постоји и други пут. Има Јевреја, који се зато сма-
тра Мађаром, јер у Мађарској бити Мађар, то се 
исплати. Али зато постати Мађаром, то је ружна 
ствар. Али деца онога који је из интереса постао 
Мађар, већ су рођена као Мађари, и искрено се 
одушевљавају за Ракоција и Кошута. И ако погле-
дамо зашто примају Мађари Јевреје? Мађар стоји 
сам у Европи, без пријатеља и рода. Хиљаду го-
дина брани себе, своје постојање и слободу про-
тив Немца. Сам самцат. Па да се не радује Мађар, 
када дође један народ који каже: И ја бих желео 
постати Мађаром, и ја сам Мађар – и заједно ради, 
заједно се ратује са Мађаром?“ (Бела Илеш [Illés 
Béla]: Карпатска рапсодија, мемоарски роман, 
разговор једног гркокатоличког свештеника и 
једног мађарског лекара јеврејског порекла)

Наведи чињенице које, према аутору, услов-
љавају асимилацију Јевреја. Зашто их је при-

мило мађарско друштво? Какву улогу су играли аси-
миловани Јевреји на подручјима националних 
ма њина? [ З ]

Породица јеврејске вероисповести 
из Капошвара  почетком века

На основу слике окаракте-
риши друштвени положај 

породице. Како је породица мо-
гла попунити онај део формула-
ра који се односио на матерњи 
језик? [ У ]

Синагога у Дохањ улици, која је грађена у романтичарском стилу (подигну-
та између 1854–1859)

Какве стилске особености препознајеш на згради? На основу 
ове зграде установи стање Јевреја у Будимпешти. [ З ]
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СТАЊЕ ЦИГАНА ЗА ВРЕМЕ 
ДУАЛИЗМА 

„Укупан број Цигана
(...) Број насеља где живе и Цигани, и жупаније где 
живе, показује врло шаролику слику. Док поред обе 

обале Дунава у неколико жупанија као што су Арва, Липто, Шомођ, Ваш, Весприм, 
Зала, насеља где живе Цигани, не износе ни трећину свих насеља, дотле у другим 
деловима државе овакав низак проценат нигде не можемо наћи. Штавише, на левој 
обали Тисе у три жупаније (Бекеш, Хајду, Саболч), између Дунава и Тисе најмање 
у Чонградској жупанији, и у седам жупанија Ердеља, где су Цигани многобројни, 
(Бестерце-Насод, Брашо, Чик, Фогараш, Мали Кикиле, Велики Кикиле, Себен) 
мањи је од десет број оних насеља где уопште не станују Цигани. У жупанији Ве-
лики Кикиле, где је број Цигана у односу на број становника у жупанији највећи, 
у 125 насеља живе Цигани.

(...) На основу резултата пописа, пре свега је изненађујуће велики број Цигана: 
274.940, што је три пута више од броја из пописа становништва из 1890. годи-
не. Међутим, попис становништва је узео у обзир само Цигане са циганским ма-
терњим језиком, а попис Цигана је пописао оне који су циганског порекла. Према 
матерњем језику само 82.405 су били Цигани, значи са 10% мање, него што је било 
пописано у последњем попису становништва.

(...) 9/10 (243.432) од укупног броја Цигана (274.940) је стално настањено и 
релативно је велики проценат оних (неких 7,5) који су се изјаснили да се на једном 
подручју налазе дуже времена (20.406). Број лутајућих Цигана у попису већ није 
био застрашујуће велики (8.938).“ (Државни попис Цигана, 1893. године)

На основу чега је попис одредио ко припада Циганима? У чему се разликује од 
критеријума примењеног код пописа других мањина? Колики је био проценат Ци-

гана унутар друштва у Мађарској? На основу извора установи начин живота већине 
Цигана. Какве промене су уследиле и како се односи према њима влада? Упореди по-
датке пописа становништва и податке пописа Цигана. [ З ]

Територијална распрострањеност Јевреја 1910. године

Анализирај територијалну распрострањеност Јевреја. Које чињенице су проузроковале ову ситуацију? [ З ]

Лутајући Цигани у Ердељу и Цига ни 
свирци без којих је била неза мислива 
пратња типичних мађарских песама 
тога доба

Какав процес наглашава 
сли ка? [ З ]
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„(...) Међутим, редовно школовање Цигана, односно примењивање обавезног 
школства на њих, није лака ствар. Децу лутајућих Цигана не може натерати да 
редовно похађају школу. (...) Ово је стално изигравање закона о школству и о за-
бавиштима, мада је дужност државе да закон примени због свога угледа и због 
добробити грађана. Међутим, ово се код лутајућих Цигана може постићи, само си-
лом. Треба бити мало немилосрдан у име хуманизма. Држава се мора одлучити на 
ограничавање личне слободе, како би научила правој слободи оне који сада живе 
као дивље звери. (...)“ (Државни попис Цигана, 1893. године)

У чему је видео аутор овог 
извештаја залог уздизања 

Цигана? Чиме образлаже при вре-
мено ограничење људске сло-
боде? У коликој мери може бити 
успешно преваспитавање једне 
групе кориштењем силе? [ У ]

Помоћу извора наброј циљеве и примењене методе владара, мађарске Владе и румунских вођа. [ У ]

„Ваше Царско и Краљевско Апостолско Величанство! Најмилостивији Госпо-
дару! 

Представници румунске националне мањине држава мађарске круне Вашег 
Величанства, који су се окупили на конференцији у Великом Себену 20. и 21. 
јануара 1892. године, установили су следеће: наши повереници су незадовољни 
владајућим системом који је уведен 1866–1868. године и својим стањем које је ус-
ледило после увођења овог система. После својих тужних искустава више немају 
поверење у државну Скупштину у Будимпешти, ни у мађарску Владу (...) и дошли 
су до закључка да (...) немају свога представника у државном Парламенту своје 
отаџбине.

(...) Саопштавамо, Вашем Величанству оне чињенице које су приморале Ру-
муне, један од највернијих и најстрпљивијих народа, да се одрекне својих најваж-
нијих права, добијена из милости Вашег Величанства као награду за жртву у крви 
и имовини,  донету за славу Владарског Дома и за Монархију. (...)

Тежња за хегемонијом мађарске нације је ударила печат на наш уставни живот 
протеклих 25 година. (...) 

Историја доказује да током хиљадугодишњег историјског развоја наше државе 
никад није постојао такав однос, као основни принцип државног права, који ка-
рактерише однос тиранина и потлаченог и због тога политичка, национална доми-
нација није постојала.   

Сви они сукоби који су избили на површину у друштвеном животу и у ре-
акцијама државних законодавних тела, могу се протумачити као реакција на оне 
покрете који су покренути 1790–91. године. Ови покрети народа мађарске круне 

су покренути због осигурања националног постојања 
и као део те борбе. 

Румунски народ се тада, као и пре, и од тада увек, 
ослањајући се на хиљадугодишња историјска права, 
због етничког и географског положаја и због значаја 
својих особина, увек трудио да одбрани своја нацио-
нална права, од којих се никад није одрекао.“ (Из пред-
говора румунског Меморандума, 1892. године)

У коликој мери се осећа у 
тексту Меморандума да су 

га упутили владару? Шта је циљ 
Меморандума? Какво понашање 
наговештава ради постизања 
циља? Због чега осуђује докуме-
нат Мађаре? Каквог је мишљења 
Меморандум о средњовековном 
положају Румуна? Чему припи-
сује појаву сукоба и кога окри-
вљује због тога? Како се односе 
њихови ставови према исто-
ријским чињеницама? [ З ]

Осуђени у парници Меморандума 1894. године
Анализирај друштвену припадност вођа румун-
ског покрета. На шта указује заједничка фотогра-

фија? [ У ]
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Вође румунске националне мањине (Румунска национална партија) на своме састанку у Великом Себену 
(1892. године) одлучиле су да ће покренути акцију због својих увреда. Своје захтеве су саставили у Меморан-
думу. Овај документ је однела делегација од 300 чланова у Беч код владара, истакнувши да се са мађарском су – 
владом не могу споразумети. Фрања Јосиф – придржавајући се правила јавног права – неотворени Меморандум 
је послао мађарској Влади, која је исто неотворено, пошто није била адресирана на њено име, вратила. Румуни 
су наставили демонстрације и обелоданили су садржај Меморандума. Влада је због тога покренула парницу и 
више особа је осуђено. Тиме су целој ствари дали већи и међународни значај. (Иначе, најстрожа казна је била 
5 година затвора, а друге су осудили од 2 месеца до 2,5 године затвора. Сви затвореници су након годину дана 
добили амнестију.) 
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ДРУШТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У Мађарској је брзи при-
вредни развој покренуо развој грађанства. Овај про-
цес у већим градовима се развијао брже, а у провин-
цији спорије. На овај начин, слично другим државама 
ове регије, један поред другог су живели друштвени 
слојеви, који су на себи носили обележја старог ста-
лешког пољопривредног друштва  и друштво са но-
вим индустријским капиталистичким особинама.
 Сталешки и грађански свет су утицали један на дру-
гога, њихове добре и лоше особине су се помешале и об-
разовали су својствено мађарско друштво прекретнице 
века. Све у свему, можемо рећи да је у време дуализма 
преко историјске традиције на животне назоре и на 
начин живота средње племство извршило утицај, а 
остали део друштва је желео бити сличан њима. 

ВОДЕЋИ СЛОЈЕВИ АГРАРНОГ ДРУШТВА На врху 
мађарског друштва – и у погледу политичког утицаја 
и по имовинском стању – налазила се велепоседнич-
ка аристократија. Као што је био случај у феудалној 
епохи, аристократија је у овом раздобљу образовала 
затворену групу и одвојила се од осталих слојева 
друштва.
 Из њихових редова је изашла већина политичара, 
у њиховим рукама је била једна трећина земљишта. 
Одржавање власти се базирало на њиховим титулама 
и на  модерно опремљеним велепоседима. Очување 
ових поседа је увелико помогао тзв. систем неотуђи-
вости, сличан феудалном закону о неотуђивости, који 
је забрањивао продавање њихових поседа. (Владар је 
имао право да одреди који ће посед бити под овим сис-
темом.) Овај систем је спречио распарчавање веле-
поседа и спречио је задовољавање сељачких потреба 
за земљом. Политички утицај аристократије су поку-
шали искористити банке и велика предузећа. У своје 
дирекције су позвали аристократе, којима је то доне-
ло значајан приход, и што је довело до спајања велепо-
седа и финансијске аристократије. 

Од некадашњих племића средњопоседника неко-
лико породица се уздигло на ниво аристократије. Међу-
тим, њихов већи део, тзв. џентри слој, је систем одшт-
ете и доба пасивног отпора привредно исцрпео. Због 
тога су се борили са материјалним потешкоћама. Газдо-
вали су на својим поседима чија се територија смањи-
вала, а због недостатка капитала своја газдинства нису 
могли модернизовати. Многи од њих су се задужили 
и све већи број је изгубило своју земљу. Од пресуд-
ног значаја било је попуњавање служби (министар-
ства, жупаније). Према схватању тога доба бити држав-
ни службеник – за разлику од приватних службеника 
код предузећа и банака – није значило зависност, не-
достојну њиховом племенитом пореклу.
 Џентрији, који су изгубили своје поседе, од почетка 
века у све већем броју су бирали разне струке интели-
генције (адвокат, учитељ, лекар) и спајали су се са ин-
телигенцијом грађанског порекла. Њихов менталитет 
је имао значајан утицај на нову грађанску околину. Они 
су у то друштво унели своју отвореност, љубав према 
култури и традицију 1848. године, истовремено су иг-

норисали многе грађанске врлине (умереност, штедљи-
вост, марљивост). Џентрији су значајно утицали на 
духовност новонастале мађарске средње класе.
 Најбројнију групу мађарског друштва је чинило 
сељаштво, иако у све мањој мери. Након ослобађања 
сељаци са селиштем постали су пуноправни власни-
ци бивших урбарних земљишта, шта више, многи од 
некадашњих желира  су након поделе заједничких па-
шњака добили земљишта. Због тога је проценат оних 
који су били поседници био значајан. Због пораста ста-
новништва посед се брзо распарчавао, и од деведесе-
тих година највећи проблем државе је постао положај 
све бројнијих беземљаша. 
 Сеоско друштво је било веома слојевито. Животом 
насеља су управљали богати сељаци (од 50 до 200 ју-
тара). На њиховим поседима су радили надничари, 
али су и они сами непосредно учествовали у раду. Ово 
раздобље је било познато по томе да је један богати 
сељак имао мањи друштвени углед од неког градског 
„панталонаша“ који скоро није имао никакве имови-
не. Средњи (од 10 до 40 јутара) и сиромашни (од 1 
до 10 јутара) сељаци су били своји господари, али су 
ови други били приморани примити надницу. Нису 
имали довољно новца да уведу нове методе и да  би 
очували своја земљишта или пак да би припојили још 
који јутар земље, живели су веома оскудно. На пре-
кретници века се повећавао број оних који нису има-
ли своје земље (аграрни пролетаријат). Они су жи-
вели из наднице у пољопривреди, или су радили на 
великим јавним градилиштима (железница, регулисање 
тока реке), или на неким већим градским градилишти-
ма. Њих су звали „кубикашима“. Међутим од 1890. го-
дине, када су престале велике изградње, њихов поло-
жај се знатно погоршао. 
 Карактеристична група сељачког друштва су биле 
слуге на великим поседима. Они су заједно са својом 
породицом живели и радили на велепоседима. Слуге 
су биле у потпуној мери зависне од велепоседника, од-
носно газдинских управитеља. Њихове животне окол-
ности су условљавале месне прилике. 

ИНДУСТРИЈСКО ДРУШТВО На врху грађанског 
друштва је била крупна буржоазија и финансијска 
аристократија која је поседовала банке и велика ин-
дустријска предузећа. Крупна буржоазија, попут ари-
стократа велепоседника, сачињавала је затворен, од ос-
талих друштвених слојева одвојен круг. Начин живота 
ова два аристократска слоја је по много чему  био сли-
чан: и финансијска аристократија је куповала дворце 
или их је градила и живела је профињеним животом. 
Велику већину мађарске крупне буржоазије су чи-
ниле немачке и јеврејске породице, које су се обога-
тиле из трговине житарицама. Овом слоју је припада-
ло и неколико успешних предузетника. Због порекла 
је крупна буржоазија само на посредан начин могла 
имати утицај на политику. Активно политизирање је 
остало у рукама историјских слојева. 

Број грађанске средње класе се паралелно са раз-
војем индустрије, државне администрације, просвете и 

39. Промене у друштву
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здравства стално повећавао. Средње грађанство су са-
чињавали бивши немачки грађани, они племићи који 
су постали интелигенцијом, бивши сељаци и Јевреји. 
Средња класа је била посредник и омогућила је прелаз 
између аграрног и индустријског друштва. Због тога 
менталитет средње класе није био јединствен: у њему 
су се мешале сталешке и грађанске вредности.
 Пошто се значај занатства и трговине остао непро-
мењен за време дуализма, број малограђанства не 
само да није опао, него се чак повећао. Мали обртни-
ци су и сами радили и имали су само неколико запосле-
них. Њихов начин размишљања је одређивао њихов по-
ложај: велика предузећа и робне куће, односно велики 
капитал су били њихова конкуренција. Као власни-
ци и послодавци одбијали су правце који су напада-
ли личну својину.   

Државни службеници (железничари, полицајци, 
жандари, поштари и подофицири) својим начином жи-
вота и према свом менталитету су припадали малогр-
ађанству. Они су изградњом инфраструктуре и грађан-
ске државе чинили све бројнију групу у друштву. 

РАДНИЦИ ВЕЛИКЕ ИНДУСТРИЈЕ У РАЗВОЈУ У овој 
епохи, развојем индустријске револуције, број индус-
тријских радника, убрајајући и занатлије, од неколико 
десетине хиљада је порастао на више од милион особа, 
што значи да је настала радничка класа. Заједно са чла-
новима породица њихов број је према попису из 1910. 
године превазишао  2,5 милиона људи, што је чинило 
13% становништва. 
 Састав радничке класе је одређивала структура ин-
дустрије. Била је карактеристична тешка индустрија, и 
због тога је био велики проценат квалификованих 
радника (око половине радника). Они су имали добре 
плате и живели су малограђанским начином живота. 
Њихов значајан део се доселио из Аустрије (Немци, 
Чеси). У кругу градских радника асимилација је убр-
зана. 
 Плата помоћних радника је била веома ниска, 
пошто је њихов број био огроман. Број запослених 
жена се само почетком ХХ века, развојем лаке ин-
дустрије (нпр. текстилна индустрија) почео повећа-
вати.

СЛОЈЕВИ ПОСЕДНИКА

Слојеви Бројно
стање

Њихов однос у % Проценат Мађара унутар слоја
у целом друштву унутар слоја у целом друштву унутар слоја

велепоседници (изнад 1000 јутара)   4 800 0,03   6,70 0,04 91,08
средњи поседници (између 100 и 1000 
јутара) 50 400 0,27  70,60 0,35 69,00
закупци (јутро) (изнад 100 јутара) 16 200 0,09  22,70 0,13 82,36
укупно 71 400 0,39 100,00 0,52 73,56

ДРУШТВЕНЕ ПРИЛИКЕ

Друштвене прилике у Мађарској

Какву друштвену двојност приказује та-
бела? Анализирај слојеве старог и новог 

друштва. Прикажи оне слојеве, чије стање је 
слично. Прикажи могућност кретања између 
два слоја. [ З ]

Прикажи слојеве поседника. Каква је тежина њиховог присуства у друштву? Упореди oво са табелом која показује 
састав грађанства и запослених (269. стр). Упореди број Мађара и националних мањина у водећем аграрном и ин-

дустријском слоју. [ З ]

ВОДЕЋИ СЛОЈЕВИ 
АГРАРНОГ ДРУШТВА 

„Одрастао сам у Фоту, у дворцу. Парк 
дворца је био опасан високим зидом. 
Херметички су га затворили од села, од 

државе. Живео сам у амбијенту ексклузивне господске Мађарске, а 
остали људи: сељаци, грађани, житељи оног другог света, као неке 
марионете марширали су преда мном. (...) Било би погрешно мислити 
да је живот детета аристократа био комотан. Мада је истина да је све 
добило што је само зажелело, па су његове непријатности биле само 
релативне, али га је стезао гвоздени обруч формалности и правила. 
Аристократска деца су брзо морала нaучити шта значи бити привиле-
гован, шта значи етикета и све што је у интересу власти. Од раног 
детињства су ме обасипали  учитељима разног ранга и положаја, на 
челу са најглавнијим свештеником васпитачем, који је сваки мој нес-
ташлук или грех кажњавао одласком на мису. То је значило да сам 
осим редовних миса морао присуствовати додатим мисама. (...) Ина-
че, моје васпитање је било доста површно. Више су полагали на 
спољашност и на знање језика, него ли на оне науке које захтевају 
дубоко размишљање. Репрезентативно знање и понашање је било ва-
жно. (...) Ретко смо се појављивали у селу, како би људи наше при-
суство доживели као неки празнични догађај. Само никада, никада не 
постати обичим – била је лозинка.“ (Гроф Михаљ Карољи [Károlyi 
Mihály]: Сећање на господску Мађарску)

Које су биле одлике аристократског живота? Које су могле бити 
опште карактеристике аристократског начина живота, а које су биле 

оне које су се тицале лично Карољија? Какав је био однос аристократије 
према другим слојевима друштва? Како се односи аутор према аристо-
кратском начину живота? [ З ]
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„Повремено су долазили и гости из иностранства. Њихово порекло нису тако 
строго контролисали као порекло мађарских аристократа. Понекад се десило да 
су  стричеви и браћа од стричева доводили тајанствене лепотице, које су упознали 
негде на Западу, али те жене нису остајале дуго. Тачно је да би се под утицајем 
богатства још и зидови Јерихона срушили, али старија генерација је немилосрдно 
осудила неморалност што је дошло у моду. За њих је било важније беспрекорно 
породично стабло него богатство. Новац човек, који држи до себе, не зарађује, 
него наслеђује. (Било је таквих породица, на пример Естерхазијеви, који су у 
својим породичним оснивачким писмима у посебном пасусу забрањивале женид-
бу са таквом девојком која у свом породичном стаблу, у двема гранама, није имала 
најмање шеснаест племићких предака.) 

Са џентри породицама и са ситним племићима нисмо били у неком додиру. 
У њиховим круговима девојке су биле слободније. Мушкарци из аристократских 
кругова су се још и могли дружити са њима, али ми аристократкиње обично нисмо 
долазиле у додир са мушкарцима из џентри слоја. Мада су понекад организовали 
заједничке приредбе, понајвише у добротворне сврхе, али и тада смо биле окру-
жене јатом пратилаца из наших кругова, како се неко „са стране“ не би усудио да 
нас позове на плес.“ (Грофица Катинка Карољи рођена Андраши, супруга грофа 
Михаља Карољија: Заједно у револуцији)

„Међу девет браће и сестара ја сам био пети по реду. Наше детињство смо про-
вели у радости, у несташлуку и у живахности, док смо уживали у љубави наших 
родитеља. Моју мајку сам волео са заносом, оцу сам се дивио и поштовао сам га. 
Иштван Хорти је читав свој живот посветио управљању нашим поседом, тако да 
није трпео никакву недисциплину. Богме, много пута смо га се бојали. Није имао 
много разумевања за моје несташлуке, а мене је машта вукла према пустолови-
нама. Тако се десило да сам, уз противљење мајке већ у осмој години живота на-
пустио топли породични дом. Доспео сам у Дебрецин, заједно са моја два старија 
брата. Они су већ  тамо учили, под надзором једног француског васпитача. (...) У 
Дебрецину сам завршио трећи и четврти разред основне школе. Гимназијске дане 
сам провео у Шопрону, у установи где је наставни језик био немачки. Моји роди-
тељи су желели да усавршим немачки језик.“ (Миклош Хорти [Horthy Miklós]: 
Мемоари)

Лов на лисице у околини дворца у Геделеу (Gödöllő)
Какав је однос аристократије према осталим друштве-
ним слојевима? Упореди начин живота мађарске и 

међународне аристократије. [ З ]

Дворац у Фоту где се васпитавао и Михаљ Карољи
Упореди фотографију са сећањима Михаља Ка-
рољија. [ З ]

Које су особине аристо-
кратског живота? Упореди 

овај опис са текстом Михаља Ка-
рољија. Какве су разлике између 
ова два текста? Због чега је ова 
разлика? [ З ]

Курија једне средњопоседничке џентри породице. Зграда пред-
ставља прелаз између  двораца оних породица које су се већ при-
ближавале аристократији, као што је случај са породицом Тиса, и 
домова племића који су постепено губили своје поседе

На основу фотографије опиши карактеристике џентри 
живота. Упореди ову зграду са једном вилом, из аспе-

кта пружања удобности. [ З ]

Какав је био начин живота 
једне средње племићке по-

родице? Које су биле црте типи-
чне за ауторову породицу, а које 
су биле карактеристичне за 
средње племство уопште? Какве 
могућности су имала деца из 
ових породица? [ З ]
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СЕЉАШТВО „Свакако, било би много повољније да је уз 
своја два јутра земљишта узео под закуп још 

толико, помоћу ког би већ могао издржавати своју породицу, без 
додатних прихода. Међутим, за ово је недостајало земљиште. Али ако 
би и било, чиме би обрађивао? Ашовом? И од чега ће исплатити 
закупнину у вредности од 3 до 4 маже пшенице у новцу, унапред? 

Ипак, када је вишегодишњим мукотрпним радом дошао до тога 
да је једним маторим коњем почео обрађивати земљу, одмах је узео 
земље у закупнину. Свакако не такву велику од које би могао живети, 
већ око 3 јутра. Више не би могло поднети ни његово материјално 
стање, не би могао издржати ни коњ, а ни опрему није имао. Међу-
тим, због нагомилавања послова морао се одрећи својих додатних 
прихода. (...) Значи, некако је морао повећати своје приходе. Беда га 
научила да буде сналажљив. Пошто се ширити није могао, прешао је 
на интензивно газдовање. Не треба, наравно, мислити на неки већи 
подухват. Код њега је то значило да је на пола катастрална јутра почео 
узгајати лубенице и диње.“ (Јожеф Дарваш [Darvas József]: Исто-
рија једне сељачке породице, 1937. године)

На основу текста сакупи информације које се односе на привредно 
стање сељака. Који слој сељаштва приказује текст? Шта је спреча-

вало овај слој да напредује у привреди? Које су биле његове могућности 
за просперитет и какве је изворе могао користити да то постигне? [ З ]

СЛОЈЕВИ МАЛОПОСЕДНИКА

Слојеви Бројно
стање

Њихов однос у % Проценат Мађара унутар слоја
у целом 
друштву унутар слоја у целом 

друштву унутар слоја

Имућни сељаци (од 50 до 100 јутара)    134 700   0,70    1,90  0,74 54,83
Средње сељаштво (од 20 до 50 јутара)    823 000   4,50 11,90  3,87 46,76
Малопоседници (о 5 до 20 јутара) 3 511 000 19,20   50,60 13,67 38,70
Ситни поседници (испод 5 јутара) 2 437 100 13,40 35,20  9,57 39,05
Остали       30 700   0,20    0,40  0,19 60,70
Укупно 6 936 500 38,00       100,00 28,04 40,20

 Шта је основа раслојавања сељаштва? Које су најбројније групе? Упореди са табелом која показује слојеве радни-
ка (270. стр). Која је етничка карактеристика аграрног друштва? [ З ]

Имућнија сељачка породица из Ечера 
Потражи на фотографији оне информа-
ције које се односе на материјално стање 

породице. Смести ову породицу на лествицу 
друштвене хијерархије Мађарске. Поред ма-
теријалног стања, шта условљава њихов по-
ложај? [ З ]

Чекајући на посао (Назив ове слике је: Панем/Panem!, односно, хлеба!) 
Провери, ко је насликао ову слику и када. Који друштвени слој је 
осликао сликар? Анализирај каква осећања је могла изазвати код 

посматрача ова слика у датој епохи. Како је могла деловати ова слика у 
другој половини XX века, када је незапосленост била непозната појава. 
Како делује у садашњици? [ Р ]

ИДУСТРИЈСКО ДРУШТВО „(...) предсобља банака, министарстава, и касар не 
коњице су се одмах попуниле посланицима.  Упо-

редно се ширио екомомски систем и царство коњаничког пиштоља. У казне ни закон 
су лицемерно унели да је двобој забрањен. Сами законодавци су први пре кршили 
ову забрану. Доказало се и у Парламенту (...) да се паралелно са спуштањем нивоа, 
шири двобој. Што је више нула доспело у Парламент, тим је више било витешких 
случајева. На крају су већ и министри излазили на двобој, а врхунац свега је било да 
је и министар унутрашњих послова изашао на двобој, окружен својим полицајцима. 
(...) ово беснило двобоја је код нас показало два симптома. Прво, да у нашем поли-
тичком животу нема искрености, да су правци дволични, и да се у свету каваљерства 
напокон могу срести. Друго, да су сталежи повратили своју власт над друштвом, 
штавише, са оним грађанима који су доспели у Парламент, више су ојачали, него 
икад раније!“ (Миклош Важоњи [Vázsonyi Miklós] вођа опозиционе Грађанске демо-
кратске партије о двобоју, 1900. године)

На који начин се односи  ау-
тор према двобоју? Због ко-

јих друштвених односа је на стао 
двобој? Шта подразумева ау тор 
под изјавом: „Сталежи су (...) оја-
чали него икад раније!“ [ З ]
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САСТАВ ГРАЂАНСКОГ И СЛУЖБЕНИЧКОГ СЛОЈА

Слојеви Бројно
стање

Њихов број у % Проценат Мађара унутар слоја
у целом 
друштву унутар слоја у целом 

друштву унутар слоја

Капиталисти-предузетници (изнад 20 
радника)     11 200  0,10   16,90  0,08 75,00
Капиталисти-предузетници (испод 20 
радика)     42 000  0,20   63,20  0,29 69,00
Који живе од свог капитала     13 200  0,10   19,90  0,08 62,10
Крупни каписталисти, укупно     66 400  0,40 100,00  0,46 68,64
Средњи слојеви грађанства (занат ли је, 
трговци, превозници итд) укупно 1 993 400 10,90 100,00 12,38 61,75
Службеници интелектуалци    770 900   4,20 100,00  6,28 81,08
Службеници укупно    339 800   1,90 100,00  2,27 66,57

Наведите на основу табеле слојеве капиталиста и службеника. Прикажите сразмере унутар њиховог слоја. Због 
којих привредних и друштвених процеса се повећавао број појединих група? Какве су етничке карактеристике 

грађанског и службеничког слоја? Шта су узроци ове појаве? [ З ]

Дворац у Будафоку је дао саградити произвођач шампањца Јожеф 
Терлеи (Törley József) крајем XIX века

Какве тежње градитеља су дошле до изражаја када је 
у питању величина и стил дворца? [ З ]

Породица средњег грађанског слоја
Које чињенице отежавају да се тачно установи којој 
групи припада породица, унутар средњег грађанства? 

[ З ]

Кројач из града у провинцији са породицом
Напиши кратак састав о свакидашњици ове породице. 
Са којим друштвеним слојем показују сличност њихо-

ви услови живота? [ З ]

РАЗВОЈ РАДНИЧКЕ КЛАСЕ „Код нас је рудник стар 80–82 године (...) У 
нашем крају рудари су били подељени у две 

групе: на раднике колонисте и на провинцијалне раднике. Колоноста је био на 
томе да своју плату потроши на живот. Радник на селу да гради кућу када се жени. 
И онда су тек почели проблеми, када је саградио кућу. Штедео је  да купи земљу, 
краву, коња, кола, други јутар земље, да буде сељак. Ту је ископао свој гроб.(...)

Када сам био млад, колонисти су били скоро сви странци: Чеси, Пољаци, Аус-
тријанци, Хрвати. Мађарски нису знали. После су се помађарали, њохова деца су 
похађала мађарску школу, много пута нису ни знали своје порекло. 

За време краља, Мађар се толико грозио рудника, да је 95% већ у априлу, мају 
напустило рудник. И онај је отишао да обрађује земљу ко није имао посед. Отишао 
је у надницу. Када је био крај наднице, почео је жњети. (...)“ (Сећање једног рудара 
из Шалготарјана, у чланку Текле Деметера [Dömötör Tekla] 1954. године) 

Установи, која два друштве-
на погледа се огледају у жи-

воту радника колониста и радни-
ка са села? Какве су разлике 
између две групе? Да ли садржи 
текст оцену за или  против поје-
диног модела? [ З ]
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СЛОЈЕВИТОСТ РАДНИКА

Слојеви Бројно
стање

Њихов број у % Проценат Мађара унутар 
слоја

у целом 
друштву

унутар 
слоја

у целом 
друштву

унутар 
слоја

Индустријски    1 851 700   10,10    23,90 11,46 61,56
Трговински      169 700   0,90     2,20   1,23 72,15
Саобраћајни      432 300   2,40     5,60   3,51 80,65
Пољопривредни   4 356 300 23,90   56,20  25,81 58,90
Надничарски      453 300   2,50     5,80    2,32 50,97
Слуге      405 000   2,20     5,20    2,82 69,27
Војници        88 200   0,50     1,10    0,49 54,77
Укупно   7 756 500 42,50 100,00 28,04 61,07

Ко су класични рад ници 
у наведеним групама? 

Какав је њихов проценат у 
односу на пољо прив редне 
раднике? Анализирај про-
центуалне односе између 
појединих група. Установи, 
коју карактеристику дуалис-
тичког друштва у Ма ђарској 
осликава табела.[ З ]

Заједничка фотографија машинобравара у фабрици Ганц (Ganz)
Који друштвени слој приказује фотографија (карактер 
одевања, одабирање теме итд)? Који су узроци ове 

појаве? [ З ]

Протест киријаша због високих станарина на прекретници XIX–XX  
века

Анализирај стамбене услове на основу фотографије. 
Какву појаву нам приказује фотографија? [ З ]

Које су карактеристике сли-
ке о џентријима? Шта је 

разлог томе што савременици и 
будућа поколења истичу само 
негативне црте приликом оцењи-
вања неке групе из друштва? 
Нађи пример када је један 
друштвени слој остао у сећању 
каснијих нараштаја искључиво 
по позитивним оценама. [ У ]

„Племство у нашем модерном уставу чини један особени законом одређен 
друштвени слој, који ужива привилегије и законске предности. Међутим, поред 
овога,  у цивилном праву је уведена  једнакост пред законом, и разлике у цивилном 
праву између племства и осталих много су губиле на значају. Закони из 1848. го-
дине су и грађанству доделили таква приватна права, која су до тада уживали само 
племићи.“ (Ђерђ Марциањи [Marcziányi György] Приручник за племићке послове, 
1886. године) 

Одакле потиче грађанска равноправност према аутору? Које племићке привиле-
гије су се очувале? [ З ]

„Од када смо се опростили од наших патријархалних услова (...), пореметио 
се однос између наших поседа и наших трошкова, између нашег рада и наших 
прохтева, између поштовања времена и његовог кориштења. (...) Многи наши по-
седи су потпала под лицитацију и многе старе породице су нестале из редова по-
седника. Мало је добро сређених средњих поседа, али је много господе која жели 
живети од њих. (...) Потомци такозваних „бољих породица“ немају довољно воље 
осим ситног поседништва. (...) Не смеју се суочити са судбином која их чека ако 
напусте класу за коју су умислили да је привилегизована, и одаберу неке поштене 
грађанске позиве. (...) Ако учествујемо на неком балу у провинцији, по тоалетама 
бисмо могли помислити да ћемо бити представљени све самим дамама аристо-
кратског шорекла. А да ступимо у собу за картање, мислили бисмо да видимо 
банкаре три главна града, који терају мамона, који већ нема утицаја на њих. Међу-
тим, ако изађемо код салаша, видећемо овчји тор у рушевинама, камару разбару-
шеног сена, мршаву стоку, ненађубрену њиву, пашњак покривен трњем, неокопан 
виноград. Ако погледамо грунтовнице, видимо многе белешке (...), ако ступимо 
на седницу удружења газди, видимо многе празне столице, јалово политизирање 
два-три присутна члана. (...) Тада тужно сагнемо главу и схватимо да су запреге 
и тоалете варљиве, и да живимо у нездравим друштвеним околностима.“ (Карољ 
Келети [Keleti Károly] Наша отаџбина и њен народ, 1871. године)

Какву противречност приказује извор? Сакупи именице које се односе на при-
вредно стање и на начин живота. На који начин се односи аутор према џентрији-

ма? [ З ]
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Друштвени слој џен-
трија су и савременици и 
каснија покољења разли-
чито оценили. О њима је 
створена једна негативна 
слика. По овој слици они 
су одржавали спољашње 
форме господског живота 
без правог садржаја, који 
су се грчевито држали сво-
га позива и који су понекад 
били и варалице. Међутим, 
и они друштвени слојеви 
који су критиковали џен-
трије, па и каснија поко-
лења, по много чему су их 
опонашали.
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СТВАРАЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈЕ За време свога 
ставрања Социјалдемократскa партијa Мађарске 
(Magyarországi Szociáldemokrata Párt MSZDP, 1890.   
године) још се чврсто везала за аустријску со-
цијалдемократију. Њен центарлистички програм је 
биo копија програма аустријских социјалдемократа. 
Дугорочни циљ њиховог програма је било укидање 
личне својине, али су се у пракси залагали за по бољ-
шање животних услова и за опште бирачко право. 
Организовање у кругу радника у фабрикама,
заједно са синдикатима, успешно су спроводили. 
Државна власт, која је сељачке покрете угушила у 
зачетку, организовање градских радника није бранила, 
пошто се њих мање прибојавала. Социјалдемократија 
се аграрним питањима и организовањем аграрног 
про летаријата није много бавила. Њихов програм 
није узео у обзир жељу сељака да дођу до земље, 
него је, према марксистичким идејама, предвидео 
колективизацију. Поделом земље нису хтели јачати 
малопоседнички слој и, по њиховој идеји, у будућности 
би сељаци постали пољопривредни радници. Због тога 
социјалдемократија није имала утицај у најбројнијем 
друштвеном слоју. 

Социјалдемократија није показивала велико 
интересовање ни за национална питања. Пар тија 
је, на основу марксиситичких идеја, била ин-
тер национална, што значи да су супротности 
кла са сматрали пресудним. Сматрали су да на-
ци онализам, служећи интересима буржоазије, 
разбија јединство радника. Партија се оградила од 
мађарског национализма, и њен лист „Népszava”  се 
штампао на више језика. Истовремено се оградила 
и од покрета националних мањина и прихватила 
је идеју о јединствености мађарске државности. 
Асимилацију је сматрала природним процесом и 
није помагала организовање на етничкој основи. Због 
тога су национализми националних мањина одбили 
социјалдемократију. 

ХРИШЋАНСКИ СОЦИЈАЛИСТИ И ГРАЂАНСКИ 
РАДИКАЛИ Након објаве енциклике папе Лава 
XIII  (Rerum novarum) и у Мађарској је отпочело 
организовање хришћанско-социјалистичког 
пок рета. Идејне основе хришћанског социјализма у 
Ма ђарској је створио Отокар Прохаска (Prohászka 
Ottokár 1858–1927), стонобеоградки римокатолички 
бискуп. Организовање хришћанског социјализма 
је наишло на мало разумевања од стране владе и 
цркава, те није представљао алтернативу соци-
јалдемократије.
 Почетком XX века је ојачала грађанска инте-
лигенција средњег слоја. Од њих је настала малобројна 
група грађанских радикала, који су на други начин 
желели посматрати јавна и правна политичка питања, 
захтевали су радикалне реформе и проширење 
демократије. Њихови ставови су се формирали на 
страницама друштвених часописа (XX век). Није 
случајно што се разрада новог, компромисног

решења питања националних мањина везује за 
идејног вођу грађанских радикала Оскара Јасија (Jászi 
Oszkár). Oво друштво интелектуалаца се тек 1914. 
године организовало у јединствену партију. 

ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА Партијски односи 
мађарског Паралмента се у основи нису мењали до 
прекретнице века. Опозиција није могла при добити 
већину, а партија владе се определила за дуализам. 
Знатан део мађарске јавности је, на основу својих 
осећања, симпатисала са опозицијом која се залагала 
за независност. На парламентарним из борима, који 
су на почетку одржавани сваке треће, а касније сваке 
пете године, у оним окрузима где су Мађари били 
у већини, побеђивала је опозиција. (Парламентар-
ну већину владине партије је осигуравао систем об-
разовања изборних округа.) Истовремено опозиција 
није пружала другу алтернативу у друштвеним 
питањима нити по питању национал них мањина. 
 Владајућа партија и опозиција су се сукобиле у 
Парламенту око питања државности и јавних ствари. 
У дебати о развоју армије опозиција је злоупотреби-
ла правила Парламента и користила се недогледним 
говорима, опструкцијом. Представници опозиције 
су предугим говорима, који често нису били у вези са 
покренутим питањима, спречавали дебату и решење 
појединих питања. Да би решио кризу, владар је за 
премијера именовао сина Калмана Тисе, Иштвана 
Тису (Tisza István 1903. године). По његовом убеђењу 
очување тзв. историјске Мађарске – против нацонал-
них мањина и Русије – једино је могуће  у оквиру 
Монархије. Пошто је међународна ситуација била јако 
затегнута, Тиса је сматрао важним развој одбрам-
бене моћи Монархије, да евентуални ратни пораз не 
уништи Мађарску. Због тога је по сваку цену желео 
сузбити опструкцију која је онемогућавала рад Парла-
мента. Закон о ограничењу опструкције су изненада 
изгласали новембра 1904. године пре отварања 
заседања, узвиком. За овај јавни узвик је председ-
ник Парламента дао знак марамицом, (због тога се 
ово гласање назива „гласање марамицом“). Разјарена 
опозиција је у знак протеста разбила салу за заседања, 
због чега је владар распустио државну скупштину. 

КОАЛИЦИОНА КРИЗА На новим изборима су се 
десиле такве ставри, које се не би смеле догодити 
у оквирима дуализма. Паролама о независности  
победила јe коалиција опозиције (1905. године), 
која није признала сам дуализам. 

Фрања Јосиф није могао именовати такву владу 
која негира дуализам. Користећи своје владарско 
право, али прекршивши неписани закон парламен-
таризма, упркос паралментарне већине  именовао је 
стручну владу. Коалиција је позвала јавност на  на-
ционални отпор, жупаније су отказале послушност 
влади. Власт, да би сломила опозицију, из вршила је 
политички маневар. Министар унутрашњих послова 
је обећао увођење општег и тајног гласачког права. 

40. На прагу светског рата
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Покренуо је разговоре са Социјалдемократском 
партијом Мађарске, која је организовала масовне 
демонстрације за увођење општег гласачког права, 
на којима је било 100.000 људи (Црвени петак [vörös 
péntek], 15. септембра 1905. године). Службеницима, 
који су бојкотовали рад, плата није  преупућена. 

Коалиција се уплашила. Проширење гласачког 
пра ва су сматрали опасним из два разлога. При-
бојавали су се повећања гласача из редова наци онал-
них мањина, који су у већини били сељаци, а исто 
тако и ширих маса сиромашних мађарских сељака. 
Плашили су се да би мањине могле нарушити једин-
ство Мађарске државе, а сиромашних сељака су се 
бојали због могућих промена поседничких прилика. 
И отпор жупанија се показао слабим: повукли су се 
због тога што им плате нису биле преупућене. На 
крају је коалиција попустила и одрекла се свога 
програма да реорганизује дуализам. После тога 
је владар именовао коалициону владу. Међутим, 
Влада није много остварила од свога програма. 
Уместо планираног постизања самосталности, 
донели су неколико ограничења за мањине и неколико 
социјалних мера. 

Владавина коалиције је значила прекретницу у 
политици епохе дуализма. Показало се да је политика 
опозиције слаба (нису се могли супротставити вољи 
владара), и бесперспективна (нису пружали праву 
алтернативу). Због тога је на следећим изборима 
коалиција доживела пораз. Коалицијска криза је 
поткопала и углед парламентаризма. 

НА ПРАГУ СВЕТСКОГ РАТА Иштван Тиса је ре-
ор  г анизовао Слободоумну партију (Szabadelvű  
Párt) и под називом Национална партија рада

(Nem zeti Munkapár) победио је на изборима (1910. 
године). Међутим, напетост се није смањила. Када 
је Иштван Тиса постао председник Парламента, 
социјалдемократи су из протеста извели масу на 
улице (Румени четвртак [vérvörös csütörtök], 23. 
маја 1912. године). Тиса је силом спровео одлуку 
о одбрамбеним снагама, а оне посланике који су 
протестовали, полиција је извела из парламента. 
(На збрку указује и чињеница да је после тога један 
члан опозиције више пута пуцао на председника 
Парламента.) Услед европске ратне припреме отворио 
се пут ка ојачању војске Монархије. Војну припрему
је владар подржао и тиме што је за премијера 
именовао одлучног Иштвана Тису (1913. године). 
Опозиција, која се распала на више партија, орга-
низовала се око јавноправних питања. Приближа-
вајући се светском рату, један део њих је увидео да 
ради успешног сузбијања Владе, која се све више на-
оружавала, треба да постану отворени према демо-
кратском политизирању (решење аграрног питања, 
реформа изборног права). На чело опозиције стао је  
гроф Михаљ Карољи (Károlyi Mihály). 
На промене у политичком животу указује чињеница 
да је на крају епохе под руководством сељачког газде 
Иштвана Сабоа из Нађатада – у сенци програма 
за независност – основана прва значајна сељачка 
партија под именом Државна газдинска независна 
партија (Függetlenségi Országos Gazdapárt 1909. 
године). Њихов програм је захтевао заштиту газда и 
опште тајно гласачко право. Партија још није предста-
вљала  значајну силу, али  су успели ући у Парламент.
Њиховим уласком је отпочело формирање једног слоја 
између богатих и средњих сељака, који се разумео у 
политику. 

СТВАРАЊЕ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈЕ 

„Мађарска социјалдемократска партија 
се труди да ослободи све народе из 
ропства привредне зависности, без 

обзира на националне, расне и полне разлике. Ова партија настоји да 
уклони политичку бесправност и да издигне радни народ из духовне 
слабости. Кривци за ову ситуацију нису поједине државне институције, 
него цела друштвена структура, односно чињеница да су сва средства 
за рад у рукама појединих власника. (...)

Социјалдемократска радничка партија Мађарске је интернационал-
на партија, не признаје привилегије нација, рођења и поседа и изјав-
љује да борба против експлоатације треба да буде интернационална. 

За пропагирање социјалистичких идеја ће користити сва располо-
жива средства јавности: штампу, зборове, и др. Надаље, трудиће се да 
укине све оне уредбе које ограничавају слободу мишљења, слободу 
штампе и право за стварање удружења и право на окупљање.

Захтеваће право за опште, непосредно и тајно гласање. (...)“ (Идеј-
на декларација, 1890. године)

„Скупштина партије изјављује да је главни циљ Мађарске социјал-
демократске партије да продубљује солидарност и братсво између 
пољопривредних и индустријских радника. Скупштина партије изјав-
љује да се питање радника може решити само после преласка приват-
ног власништва, односно,  земље и грунтова, у јавно власништво. Али 
се то може спровести само истовремено са преузимањем индустрије 
у друштвене руке.“ (Из материјала III конгреса Социјалдемократске 
радничке партије Мађарске, 1894. године)

Установи на основу програма ком правцу 
припада Социјалдемократска радничка 

партија Мађарске унутар II Интернационале. 
Шта су циљеви партије, какву будућност жели 
програм? Прикажи непосредне циљеве и ме-
тоде. Какво је мишљење партије у вези са пи-
тањем националних мањина и земље? [ З ]

Уређивачки одбор листа Мађарске социјал демо-
крат ске партије Непсава (Népszava) чинили су ру-
ководиоци партије 

На основу слике установи друштвену 
при падност руководиоца партије и карак-

теристике њиховог начина живота. [ З ]
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ХРИШЋАНСКИ СОЦИЈАЛИЗАМ 
И ГРАЂАНСКИ РАДИКАЛИ 

„8. Захтевамо израду праведнијег пореског сис те-
ма, установљење животног ми ни мума који не 
подлеже опорезивању и усклађује са домаћим 

приликама, и увођење пореза берзе. (...)
10. Наша партија преко државе жели заштитити занатлије и раднике у конку-

ренцији са индустријалцима и капиталом.
11. Захтевамо регулисање односа између послодаваца и радника. Захтевамо 

очување породичних, моралних и здравствених интереса радника, проширење 
радничких осигурања и пооштравање закона да недеља буде нерадни дан. (...)

13. Наша партија према националним мањинама жели бити потпуно предусре-
тљива. Жели помагати оне захтеве који су у сагласности са мађарским државним 
јединством и са националним обележјем. Жели за њих осигурати правичне и  пра-
ведне поступке.“ (Из програма Католичке народне партије [Katolikus Néppárt], 
1895. године)

На основу програма устано-
ви друштвену базу Католич-

ке народне партије. Који су ци-
ље ви и које су методе њиховог 
програма? Да ли ова партија 
подржава идеју једне политичке 
нације? Твоје мишљење поткре-
пи цитатима. [ З ]

ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА „Парламент било које нације само у том случају може 
одговарати своме позиву, ако у програмима његових 

партија долази до изражаја глас најобразованијих и најспособнијих љиди који ће 
управљати јавним животом. Они треба да правилно суде о државноправним 
питањима и о великим интересима нације. Они треба да буду на челу великих 
партија и да буду најбољи представници нације.“

„Непрестано нас искушава опасност и дух великог европског рата. (...) Мора-
мо бити припремљени, и то за време мира се морамо припремити за рат. Ако рат 
избије, ја мислим, сви се слажемо, да неће бити дечја игра ни за Монархију, ни 
за мађарску нацију, и врло лако може да се претвори у животну борбу мађарске 
нације.“

„(...) Уместо великих животних питања заузимају празнословље; уместо идеј-
них расправа гласање поименце, затворене седнице и говори пре дневног реда. 
Где уместо духовне хране, која треба да делује на развој представника и на раз-
мишљање нације, попуњавају амандмани за записнике.“ (из скупштинских говора 
Иштвана Тисе)

Карикатура о опструкцији и карика-
тура о спречавању измене правила 
Парламента (доле лево)

У којој мери су приказане 
од лике опструкције? На који 

начин приказује карикатура мере 
владајуће партије? Да ли се 
може опазити мишљење карика-
туристе у вези са ове две појаве? 
[ У ]

После промене правилника Парла-
мен та опозиција је у знак протеста 
разбила намештај сале за заседање

Опиши понашање опози-
ције у Парламенту. Да ли је 

дозвољено ово грубо понашање 
за постизање политичких ци ље-
ва? Наведи неколико приме ра за 
опстуркцију из живота данашњег 
Парламента. [ У ]

На који проблем парламен-
таризма указује Иштван 

Тиса? Како види улогу Парламен-
та? На какву опасност ука зује? 
На шта позива? На који начин се 
од носи Тиса према демократији? 
[ З ]
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КОАЛИЦИОНА КРИЗА „(...) Партија независности и четрдесетосмаша (Függet-
lenségi és 48-as Párt) се пре четири године заједно са 

другим партијама примила да преузме власт. За то време бринула се о покрићу и 
потреба државе и одржала је споразум са владаром, да ће војна питања бити све 
дотле суспендована док питање повећања броја војника и у вези сa овим већи 
војни захтеви не буду поново на дневном реду.

Међутим, Партија независности и четрдесетосмаша отворено је изјавила у сва-
ко време да ће у будућности у свом мандату захтевати остварење независности 
привреде. Нарочито жели да се после истицања лиценце за заједничку банку 1. 
јануара 1911. године оснује самостална национална банка и да се 1917. године 
створи самостална царинска територија. (...)

Осим постизања независности привреде најближи циљ Партије независности 
и четрдесетосмаша је увођење општег бирачког права, једнаког за свакога. Ово 
питање је од самог почетка било кључно у нашем програму, још пре него што га је 
владар ставио у први план. Деценијама партија није престала да се бори за оства-
рење овога. Нажалост, због крутости шездесетседмашких партија (67-es pártok) и 
због партијских тежњи свако напредовање на овом пољу било је онемогућено.“ 
(Из програма Јустове партије (Justh-párt), Партије независности и четрдесето-
смаша – 1910. године)

Прикажи у каквој политичкој ситуацији је створен овај докуменат. Сакупи на ос-
нову текста постигнуте резултате партије. Упореди резултате са основним про-

грамом Партије независности. Прикажи на који начин се суочила са својим поразом 
Партија независности. Прикажи каквим средствима су покушали прекрити пораз своје 
Владе. [ З ]

Спомен – плакета о проширењу аус-
тријског би рачког права (1906–1907). 
Дали су опште и тајно бирачко пра-
во. Међу тим, бирачке округе су на та-
кав на чин организовали да су у окру-
зима где живе националне мањине, у 
градо вима и у провинцији били друга-
чији сразмери

Објасни појмове, везане за 
гласање: општи, тајни и јед-

наки. Због чега су проширили би-
рачко право у Аустрији и због 
чега нису постигли равноправ-
ност? Погледај особе на плакату. 
Због чега су постављене? [ П ]

Карикатура о савременим партијским борба-
ма. Потпис: 
– Деда, ко је издајник отаџбине?
– Ко није члан наше партије, сине, тај је издај-
ник отаџбине. 

Какву појаву критикује карикатура? 
Да ли је ова појава била каракте-

ристична само за Мађарску? [ У ]

НА ПРАГУ СВЕТСКОГ 
РАТА 

„У безнадежан лавиринт ће доспети наша цела јав ност, а 
коалиција ће се заувек распасти, у потпуно неорга-
низовану и немоћну форму, препуштајући нашу нацију, 

као слободан плен, сваком нашем непријатељу. (...)
На сваком подручју, у сваком правцу, јавно стање државе је у распаду. Биланс 

наших финансија је у озбиљној опасности. Наш привредни развој притиска не-
сигурност и страх од хиљаду опасности које нас чекају. Наше друштво раскидају 
верски, социјални и национални сукоби. Наша политичка тежина, веродостојност 
и вера у мађарску нацију, у њену верност, у њено отаџбинско пожртвовање и др-
жавотворну моћ  је изгубљена. Нашем немоћном мучењу све отвореније се ругају, 
и све више га искориштавају мањи или већи непријатељи наше нације.

Али је још у нашим рукама судбина нације. (...) Немамо друге потребе, него 
да храбро и снажним рукама одстранимо са нашег пута последње остатке сукоба 
између нације и краља. (...)

У потпуном смислу речи се остварује право нације на самоопредељење, и због 
тога морамо примити једно ограничење, да не дирамо у XX. Гл. одредбе закона из 
1867.  Према томе, треба одустати од покушаја да изнудимо нове реформе од вла-
дара у вези с таквим питањима као што су команда армије и она уставна владарска 
права која се односе на армију. А владар је још и на том пољу узео у обзир жеље 
нације.“ (Из програма Националне партије рада, 1910. године)

Установи како процењује програм коалициону власт. Сакупи елементе њене ме-
тоде. Прикажи на основу текста суштину партијског програма.[ З ]

Иштван Тиса (Tisza István, 1861–1918).  
Био је енергичан човек и многи су у 
њему видели вођу који ће показати 
прави пут излаза из кризе. Други су 
сматрали да је он главни кривац за 
све недаће. Један посланик у Пар-
ламенту извршио је атентат на њега, 
место метка се и данас добро види 
иза говорнице. Убијен је после пора-
за у Првом светском рату 

Објасни, због чега су се рас-
пламсале страсти око поли-

тичара (програм, циљеви, мето-
де, итд). [ З ]
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„Што се тиче војне приправности, Аустроугарска је била последња. (...) 1911. године је Монар-
хија потрошила 420 милиона круна на одбрамбене издатке, а исте године је за исте циљеве 
Немачка трошила 1768 милиона, Русија 1650 милиона, Италија 528 милиона круна.“ (Сећање 
Иштвана Тисе)

Оцени податке извора. Шта је била политичка последица ових чињеница? [ З ]

1. Проширење народних права и ради постизања овога, равноправно, тајно би-
рачко право, и поновну реорганизацију бирачких округа.

2. Захтевамо потпуно укидање остатака старог кметског поретка. 
3. Захтевамо прогресивни порески систем (који сразмерно прати пораст прихода) (...) 
4. Захтевамо бесплатно школовање (...)
5. Захтевамо старосно осигурање за пољопривредне раднике (...)
9. Наш главни захтев је подржављење латифундијума и црквених имања (...)
15. Захтевамо ради социјалног развоја развијање газдинства.“ (Из програма 

Државне газдинске партије и Партије независности и четрдесетосмаша , 1909. 
године)

Систематизуј тачке овог програма на основу следећих тачака: привредни, 
друштвени и социјални захтеви. [ З ]

Иштван Сабо из Нађатада (Nagyatádi 
Szabó István) био је први вођа Држав-
не газдинске независне партије која 
је основана 1909. године. Он је био 
први политичар из редова сељака 

Установи шта је порука ње-
говог одела. Упореди ову 

фо тографију са фотографијом 
Иштвана Тисе. Због чега је тек на 
почетку ХХ века створена пар тија 
која је представљала се љаке, 
најшири слој друштва? [ З ]

Партијске борбе почетком XX века

Прикажи знакове континуитета и промене у партијским борбама. [ З ]

Оружане снаге чувају зграду Парла-
мента после маја 1912. године

На шта нам указује ова сли-
ка? После ког догађаја је 

настала ова ситуација? Против 
ко јих група је била потребна од-
брана Парламента? [ З ] 14
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„Све за пољопривреду, за благостање мађарске земље. Ради постизања ове главне идеје несломивом вером, топлом 
љубављу желимо радити према идејама Лајоша Кошута, за побољшање ситуације мађарске земље, за побољшање 
ситуације оних који земљу обрађују, односно за пољопривредне раднике, за мађарске малопоседнике и за преду-
зетнике. (...) Због тога захтевамо:
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Установи реалност ових двеју замисли, узевши у обзир однос политичких и друштвених снага епохе. Због чега није 
дошло до остварења ових замисли? Какве функције је имао Франц Фердинанд после 1910. године? Какву партију је 

основао Оскар Јаси? Објасни зашто су ови планови у каснијем раздобљу били у центру пажње. [ У ]

„Постоји један минимални програм националних мањина, који је заједнички 
у свим питањима националних мањина на свету. Без остварења ових минималних 
програма националних мањина нигде на свету нису могли остварити мир, ред и 
кооперацију. Овај минимални програм националних мањина овако можемо саже-
ти: добра школа, добра администрација и добар суд треба народима. А добра шко-
ла, добра администрација и добар суд само је један, који је важнији од свакојаке 
савршене техничке или савршене установе и који једноставно и укратко овако мо-
жемо окарактерисати: добра школа, добра администрација и добар суд само онај 
може бити, које народ добија на свом језику.“ (Оскар Јаси: О питању националних 
мањина и будућност Мађараске, 1911. године)

„Ово моје гледиште су многи тако протумачили да ја желим распарчати држа-
ву на различите административне јединице и судске организације, које би имале 
различита језичка обележја. Напротив, моја цела концепција је уперена против 
правно-територијалне политике. Циљ мога гледишта јесте да народне масе не буду 
изложене никаквим последицама због тога што су рођени као национална мањина, 
а не као Мађари. У том смислу обавезно се треба бринути о томе – а иначе то је 
основна замисао и закона о националним мањинама – да свака власт и суд буду 
способни да контактирају са људима на њиховом матерњем језику тамо где нацио-
налне мањине масовно живе.“ (Јасијеве личне белешке за поменути извор)

„(...) За добробит и благостање свих народа који живе у било ком делу Мо-
нархије, сматрамо за дужност да их све ујединимо у једну јединствену целину и 
да њихову свеукупну сарадњу поставимо на праведније идејне основе. На такве 
основе које се неће уздрмати због ванредних тежњи и које су, ван сваке сумње, 
узвишене. Баш због тога из Устава Царства треба уклонити, пре свега, оне про-
тивречности које се односе на сређивање заједничких послова у Монархији и на 
оне разлике које постоје у законима Аустрије и Мађарске. (...) Одбранићемо је-
динство Царевине, која је велесила, и оних држава које су сједињене под нашом 
круном и које су осигуране преко Pragmatica Sanctio. Неумољиво ћемо се бринути 
о томе да чврст састав наших оружаних снага не наруше једнострани политички 
правци. (...)

Као што сви народи, сједињени под нашом круном, уживају иста права у 
заједничким пословима Монархије, исто је тако потребно, у име равноправности, 
да сваки народ напредак своје нације види осигураним у оквирима јединствене 
Монархије. Исто тако свакој нацији, друштву и позиву, где ово још није уведено, 
треба да се осигурају њихови интереси преко праведног бирачког закона. Народи 
Дунавске Монархије су спојени са хиљаду нити историјског развоја, заједничке 
културе и привредног интересног заједништва. Зато нека у братској љубави сје-
дине своје редове, а они моменти који их раздвајају, нека постану споредни. И 
нека буду супарници само у племенитом такмичењу на пољу културе и привред-
ног просперитета.“ (План које се приписује Францу Фердинанду и његовом кругу, 
1910. године)

Прикажи укратко замисли 
Јасија. Упореди његове за-

мисли са законом о националним 
мањинама из 1868. године и са 
Кошутовим планом Дунавске кон-
федерације. Установи његов ути-
цај на мађарску јавност и на јав-
ност националних мањина. [ З ]

У коликој мери мењају Ја-
сијеве белешке наш став 

при тумачењу његових замисли? 
[ З ]

На којим подручјима жели 
престолонаследник проме-

нити постојеће односе? На којим 
подручјима не жели промене? Ка-
кав политички систем жели увес-
ти овај план? [ З ]

Оскар Јаси (стојећи) и Ервин Сабо у 
истом друштву
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Сво време постојања систем дуализма је остао непромењен. Поставља се питање, због чега је било тако: да 
ли крути систем није трпео никакву промену, или су стране – које су израдиле систем – сматрале да њихове ин-
тересе овај систем може осигурати у највећој мери?

На почетку ХХ века је направљено више планова што би федералном реорганизацијом спасло Монархију 
(савезна држава у равноправном савезу народа Монархије). Оскар Јаси (1875–1957) је био дете реформатске 
породице јеврејског порекла, из Нађкароља (Nagykároly). Овај грађански радикал је израдио најпотпунији план. 
Јаси је 1912. године објавио своје дело у којем је његов циљ био нагодба са националним мањинама. Његова 
замисао – „источна Швајцарска“ – осигурала би демократију, јединство, неопходно  за привредни развој и сло-
бодан развој нација Царства.

Сасвим другачијом друштвеном позадином и делимично другим политичким циљевима се приближавао за-
мисли федерализма Франц Фердинанд (1863–1914), који је постао престолонаследник након самоубиства Рудол-
фа, сина Фрање Јосифа (1889. године). Франц Фердинанд је уместо демократије желео ојачати власт владара. 
Гаранцију јединства Царевине видео је у разбијању дуализма и у јачању власти владара над провинцијама са 
ограниченим правима. Док је Јаси био популаран међу мађарском грађанском интелигенцијом, дотле је Франц 
Фердинанд био популаран међу вођама националних мањина, које су се противиле мађарским тежњама. Међтим 
значајнији ефекат ни једна замисао није постигла.
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СРЕЋНА МИРНА ВРЕМЕНА Као што смо видели 
и у западном делу Европе су деценије пред Први 
светски рат тек накнадно назвали срећним мирним 
годинама. Исто важи и за Мађарску. У Мађарској, 
због изгубљеног рата, због трауме, због изгубљених 
територија (Тријанонски мировни уговор) на срећне 
мирне године су гледали из аспекта осрамоћене и 
понижене државе. Истина, она времена није свако 
видео „срећним“. Развој грађанства  и брзе промене 
многим слојевима су донели несигурност и потешкоће 
у егзистенцији, упркос томе што је друштво, у целини, 
остварило боље услове живота. 
 У Мађарској се, паралелно са развојем грађан-
ства, убрзао развој технике, што је побољшало 
услове живота. Техничка достигнућа су се ширила од 
виших слојева друштва према нижим. У Мађарској је, 
међутим, тек отпочео овај процес, а код сељаштва, 
које је сачињавало већину друштва, није ни от-
по чео. Због друштвених и великих територијал-
них разлика, бољи услови живота новог века су се 
јав љали међу градским становништвом. 

ОПШТЕ ПРОМЕНЕ УСЛОВА ЖИВОТА Најважнија 
промена било је што су престала трајна гладовања 
и велике глади. То је допринело и повећању стано-
вништва. Исхрана се побољшала, мада стање не 
можемо упоредити са данашњим изобиљем исхране, 
што се види и на савременим фотографијама. Једва 
сусрећемо гојазног или дебелог човека. Променио се и 
начин исхране. Ширио се слој оних који су се хранили 
разноврсно, поред житарица све више су се хранили 
месом, поврћем и воћем. 
 У овој епохи су се распространила тзв. мађарска 
јела, као што су паприкаш и гулаш. И понуда пића 
се ширила. Поред вина се у ширем кругу одомаћило 
пиво, делом због болести винове лозе (филоксера). 

Стамбени услови су се, наравно, разликовали по 
слојевима друштва, али можемо рећи да је примећен 
благ пораст квадратуре и комфора. Средње грађан-
ство је већ становало у четворособним, петособним 
становима, што се већ приближавало нивоу виших 
слојева. Ови станови су били опремљени купатили-
ма и енглеским тоалетима. Свакако стамбени услови 
малограђанства и радника су били много скромнији. 
За њих је већ и то био напредак, ако је породица 
становала у једнособном стану са кухињом. Међутим, 
било је случајева када је четири-пет породица живело 
у једном стану, са заједничким тоалетом по сваком 
спрату. 
 Изградња грађанског друштва и научно-технич-
ки развој заједно су проузроковали побољшање хи-
гијенских и здравствених услова. У градовима је 
изграђена водоводна мрежа, постепено се изградила 
и канализација. Све је то омогућило увођење таквих 
ствари које су у данашње време природне, као што је 
лична хигијена или да се чешће мења чисто рубље. 
Треба нагласити да је то био само почетак процеса и  
не треба мислити да су се сваки дан туширали или да 

су свакодневно узимали чисто  рубље и чисту одећу. 
 Због побољшања хигијенских услова и развојем 
медицине се смањио морталитет, растао је просек 
година старости и све више епидемија се сузбијало. 
Брзим темпом се изградила мрежа болница и услед  
масовне обуке лекара  знатно се побољшала општа 
медицинска контрола становништва. Након неколико 
епидемија, после 1870. године су потпуно спречили 
ширење колере. Међутим, људи се нису осећали 
потпуно сигурним. Многе болести су узимале свој 
крвави данак, поготову међу децом (нпр. дифтерија) 
које се у данашње време, захваљујући вакцинама, 
лако могу предупредити. Све више деце је доживело 
одрасло доба, али је још увек било редовито да су 
родитељи изгубили по неко своје дете. Најчешћа 
заразна болест тог раздобља је била туберкулоза,
која је узимала свој данак у свим слојевима. Сиро-
машнији нису имали ни шансу да се лече у санато-
ријима на планинском ваздуху, или на медитеранском 
приморју.
 Технички развој се огледао и у начину одевања. 
И код нижих слојева се поред одеће за рад јавила 
по треба за празничном одећом. Малограђани и ква-
лификовани радници су празничним данима облачили 
одела и носили шешире. У селима је ушла у моду 
шаролика празнична народна ношња са народним 
мотивима. 

ВИШЕ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА – ПОКЛОН ЕПОХЕ
Јачањем средњег слоја, настанком службеничког 
слоја и успешном борбом радника за краће радно 
време, слободно време је расло. За запослене је на 
прекретници XIX–XX века осмочасовно радно време
и недеља као слободан нерадан дан био значајан 
успех. Плаћено одсуство су само средњи слојеви и 
службеници добијали. У односу на ранија времена, 
све већи број света је одлазило у позориште, 
читало књиге и часописе. Уз то се по јавио нови 
вид разоноде, биоскоп. Биоскоп је врло брзо постао 
веома популаран. Због јефтиних улазница за свакога 
је постао приступачан.
 И модерни спорт се појавио у Мађарској, који је 
носио на себи двојака обележја епохе. За све више људи 
је постао приступачан неки од начина тренирања.
Истовремено је спорт и у Мађарској постао нова грана 
бизниса. У Будимпешти је брзо постао популаран 
фудбал, који су млади и сами играли на грунтовима. 
Неки су спортом зарађивала свој хлеб, док је већина 
људи у слободном времену одлазила на утакмице. 
Некима је фудбал значио разоноду, неки су на утак-
мицама испољавали своје емоције, друге је пак фудбал 
везао за одређени део града. 
 Путовања и одмор у бањама ни у Мађарској нису 
биле нове појаве, али раније је  мали број људи могао 
себи дозволити овакву врсту разоноде. Студијска 
путовања по Западу су била учестала међу имућним 
племићким синовима током  XIX века. У овој епохи 
је, међутм, путовање постало масовна појава у 
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кругу малограђанства и квалификованих радника. 
Узрок тога је било повећање слободног времена 
и релативно јефтин превоз. У овом раздобљу су се 
појавили нови облици услужне индустрије, орга-
низовање путовања и туризам, изградња смештаја, 
организовање програма. Средњи слојеви су годишње 
путовали у Татру, Опатију, Венецију, на Јадранско 
море, па и у веће европске градове (Париз, Рим). 
У кругу радника развојем туризма проширило се
путовање. Радничка удружења су у Карпатима и на 
излетиштима у близини градова почели  подизати 
своја одмаралишта. 

КУЛТУРА И УМЕТНОСТ Индустријска револуција је 
донела огромне промене на пољу културе, на пре-
кретници века у Мађарској. Сузбијањем неписме-
ности су за млађе генерације постале приступач-
није новине, књиге, и дописивање је прешло у 
навику. Паралелно са овим развила се папирна ин-
дустрија, штампарије и пошта. Развој школства и 
изградња научних установа су покренули значајан 
процват културе у свим њеним сегментима. Почело 
је издавање најважнијих дела за ширу публику 
(лексикони, историја Мађарске у десет томова, описи 
државе). 
 Повећање броја читалаца је омогућило да се 
развије издавачка делатност и на нивоу високе и 
на нивоу масовне културе. У невиђеном броју су се 
продавали томови Јокаија и потоњих великих писаца 
и песника (од Миксата до Каринтија). Многи часописи 
су постали рентабилни, захваљујући имућнијем обра-
зованом средњем слоју, као што је био часопис Запад
(Nyugat). За омладину се издавала квалитетна омла-
динска литература (Egri csillagok, Pál utcai fi úk) и 

приче. Појавила су се издања за разоноду од исто-
ријских романа (Ференц Херцег) до забавних стрипова 
(кримићи, порнографија итд). 
 Шира књижевна публика се у Мађарској тек почела 
обликовати, због тога је ширење масовне културе 
тек почетком XX века наишло на презир од стране 
стваралаца високе културе. Веома популарно састаја-
лиште уметника и интелигенције су биле кафане, где 
се поред забаве одвијао и књижевни живот. 
 Поред књижевног живота и музички живот се 
развијао. Оперета је доживела свој процват током пре-
кретнице века. У Монархији, а поготову у Мађарској
је била веома популарна, нарочито међу џентријима. 
Највећи ствараоци оперете  на светском нивоу били 
су из Мађарске (Ференц Лехар [Lehár Ferenc], Јене 
Хуска [Huszka Jenő], Имре Калман [Kálmán Imre]). 
Из сличних разлога постала је део масовне културе 
„мађарска песма“, која је створена на основу народне 
песме, коју су интерпретирали, углавном, цигански 
музичари. На прекретници века својим сакупљач-
ким радом на подручју народне музике, истакли су 
се Бела Барток (Bartók Béla) и Золтан Кодаљ (Kodály 
Zoltán). Они су створили трајне вредности у свеукуп-
ној музичкој култури. 
 Прекретница века је епоха великих изградњи у 
Мађарској. За време процвата држава је подигла многе 
јавне зграде, позоришта, грађанске палате, фабрике и 
виле. У овој епохи се распространио стил еклектике, 
који је спајао остале историјске стилове. Истовре-
мено су желели реконструисати старе мађарске исто-
ријске стилове. Тако се поред еклектике развио и  стил 
сецесије, који се јављао као национални стил са ис-
точњачким и мађарским народним мотивима (Еден 
Лехнер [Lechner Ödön], Карољ Кош [Kós Károly]).

СРЕЋНА МИРНА ВРЕМЕНА „Исто тако је мила појава главног града сада већ 
помађарена „милимари“ (од немачког Milchmeier), 

продавачица млека. (...) град још увелико спава, када пустим улицама пројури 
својим малим колима милимари, и од куће до куће разноси млеко за кафу. (...) 
Мада су у последње време добиле озбиљну конкуренцију од стране млекарских 
задруга, али зато ће њихов позив још постојати неко време. Иначе је природно да 
су у време парних машина и струје овакви и слични позиви у опасности и како се 
развија град, тако се уништвају његове специфичности. Модерни дух све облачи у 
једнаку униформу. Трагови старих улица нестају, а уместо њих се изграђују 
велелепне авеније и булевари (...) вероватно не постоји ниједан велеград, чија би 
најлепша улица била споредна улица једног старог сокака, као што је наш 
Андрашијев пут, који се савија из старог отрцаног Вацког булевара према 
Варошлигету, уместо да су га, рушењем куће Мароко, извели до Дунава. (Мађарски 
салон, 1887. године)

Шта подразумева аутор под изразом специфичности? Какву пролазност оплакује 
конкретно, и у пренесеном смислу речи? Упореди садржај првог дела текста, са 

другим. У каквом су односу? [ З ]1 Продавачица млека у Бечу

Архива
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Срећна, мирна времена
Због којих фактора називају 
ово раздобље срећним 

мир ним временима? Упореди 
фак торе у мађарској и у светској 
историји (види 218. стр) [ У ]

ОПШТА ПРОМЕНА УСЛОВА 
ЖИВОТА 

„Гроф Ласло Вај (Vay László) јануар, фебруар и 
март је провео у Пешти са својом супругом, 
таштом и Бибијем. Понекад је на један дан 

допутовао у Ђон (Gyón). (...) Било је договорено да ће породица Вај само после 
Ускрса доћи у Ђон. Јако сам се чудио када сам добио писмо од грофа у којем ме 
обавестио да их сутратан очекујем и да загрејем све собе. Пошто је Биби болесна, 
молила је да је одвезу у Ђон да може видети чика Данија – како ме је увек 
називала. 

Заиста су и стигли, сутрадан око подне. Биби је толико промукла, да ниједну 
гласну реч није могла изустити. Од првог тренутка сам се прибојавао да је добила 
дифтерију, најсвирепију дечју болест. Моју стрепњу сам саопштио и њеном оцу. 
Сутрадан пре подне Биби је устала и почео је да је мори кашаљ налик на петлово 
кукурикање, што је неоспорни симптом наведене болести. Ноћу јој је постало све 
горе. Гроф ме је замолио да одем у Пешту и да доведем доктора Аргентија. Ја сам 
и отишао, али доктора Аргентија нисам нашао, пошто је становао у Вацу и само је 
три пута недељно долазио у Пешту. Одмах сам му послао телеграм да дође. Саче-
као сам га код железничке станице и допутовали смо у Ђон. 

Када смо стигли, гроф је изашао пред мене и звао ме да одем до Биби, јер је 
цео дан за мном плакала. Одмах сам отишао до дечје постеље, а она ме је загрлила 
обема рукама и шапнула ми је, пошто гласно није могла говорити:

- Ох, драги Дани! Ови овде – показујући на матер и баку – су о томе говорили 
да морам умрети, и у шта ће ме обући када ме положе у мртвачки сандук. 

Сирото дете, толико је желело живети, није хтело умрети, а њена мати и бака су 
непромишљено пред њом говориле о њеној смрти. Замолио сам грофицу да изађу 
из собе и да пред дететом не говори такве ствари. И доктор Аргенти је заповедио 
да изађе из собе. Толико је био револтиран да је скоро грубо поступао према њој и 
лично ју је извео заједно са њеном матером. Тада је саопштио, да дете заиста има 
дифтерију и да се морамо припремити на најгоре, али да не губимо наду. Девојчи-
ца је добила хомеопатску терапију, добила је сунђер и фосфор, два најефикаснија 
лека. Сваких петнаест минута је наизменично требало да прима те две ствари. 
Сутрадан је отишао. (...)

Четвртог дана је следила срећна криза. Болесници је кренуло на боље и лак-
ше је дисала. После две недеље могла је већ гласно говорити.“ (Данијел Касоњи 
[Kászonyi Dánie l]: Четири епохе Мађарске)

Погледај на мапи она на-
сеља која се спомињу у 

тексту и процени њихову међу-
собну раздаљину. Која сао б-
раћајна и телекомуникацијска 
сре дства спомиње извор? О ком 
друштвеном слоју говори текст? 
Који су симптоми дифтерије пре-
ма овом извору? Какви су били 
услови лечења у овом раз-
добљу? Како су размишљали 
људи у датој епохи?[ З ]

2

4

Реклама школе за бициклисте
Које особине срећних мир-
них година приказује пла-

кат?

3
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Илустрована ревија „Будапешт“ извештава о 
новој робној кући 

На који начин се развијало тр-
жиште, према часопису? На основу 

слике установи, ко су купци у новој роб-
ној кући? Какве промене се могу очеки-
вати на том пољу? [ У ]

Плакат једног аутомобилског клуба и једне фабрике писаћих машина
Поразговарајте на основу ова два плаката о променама у начину живо-
та и о променама потрошачких навика. Какву улогу су имали рекламира-

ни производи у том периоду? [ З ]

Кафана на почетку века
Због чега је постала популарна кафана у овој епохи? Зашто се из нашег 
аспекта са носталгијом  мисли на оновремене кафане? [ У ]

Телефонска централа у Терезварошу
Какве промене је донео телефон у 
послу, у начину живота и у друштве-

ним односима? Наведи још неколико 
техничких изума који су донели сличне 
промене. [ З ]

ВИШЕ СЛОБОДНОГ 
ВРЕМЕНА – ПОКЛОН ЕПОХЕ

Плакат о фудбалској утакмици
Анализирај плакат. Које еле-
менте користе и данас? [ У ]

Плакат, који позива у биоскоп
Које чињенице исти-
че цртани и натписни 

део плаката ради пове ћа-
ња броја гледалаца? [ У ]

5

6

7

8

9

11

10



Доба развоја грађанства и модернизације у Мађарској (1849–1914) / 281

Омиљена одмаралишта средње кла-
се: Блатно језеро (Balaton - горње 
фотографије) и Татра

Кога је опонашала средња 
класа у разоноди и у про-

вођењу слободног времена? За-
ш то су баш Блатно језеро и Татра 
постали омиљени одмаралишни 
центри? Упореди их са данаш-
њим одмаралишним центрима. 
Потражи таква подручја, која је 
средња класа заволела. [ У ]

КУЛТУРА И УМЕТНОСТ

Истакнуто дело сецесије, зграда Ге-
олошког института у Будинпешти

Које су главне карактерис-
тике сецесије? Пронађи не-

колико зграда у твојој околини 
које су зидане у том стилу. Због 
чега је постала сецесија попу-
ларна у Мађарској? Зашто сеце-
сија данас дожив љава ренесан-
су? [ З ]

12
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Насловна страна часописа „Њугат“ 
(Запад)

Какав значај је имао овај 
ча сопис у књижевном живо-

ту Мађарске? Услед којих друш-
твених и културних тековина се 
могао објавити? [ З ]

Ђула Бенцур (Benczúr Gyula): Осло-
бађање будимске тврђаве и Тивадар 
Чонтвари Костка (Csontváry Kosztka 
Tivadar): Усамљени кедар

Упореди ова два дела (те-
ма, начин приказивања 

итд) .  Која је порука ових слика? 
Каква осећања буде у човеку 
ове слике? Да ли дела имају по-
литичку садржину? Шта мисли-
те, како је примила публика ова 
дела? [ З ]

Некадашња палата Министарства фи-
нансија у будимској тврђави. Згра да је 
зидана у стилу еклектике, која је била 
синтеза ранијих стилских праваца

Које стилске особености 
при мећујеш на згради? За-

што су постали популарни у Ма-
ђарској историјски стилови и ек-
лектика? Пронађи фотографи ју 
о данашњем изгледу зграде и 
упо реди са оригиналном сли-
ком. Због чега су настале разли-
ке? [ З ]
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Сакупи, на основу текста и извора, основне карактеристике изложбе. Објасни, зашто су мађарске политичке партије 
хвалиле или критиковале ову изложбу, зависно од својих убеђења. Објасни став националних мањина о обележа-

вању миленијума. [ З ]

„1. §. Парламент је ради достојног обележавања хиљадугодишњи-
це државе одлучио следеће:

а) Треба подићи споменик у спомен Арпада и целе мађарске про-
шлости, у Будимпешти у Варошлигету, на простору између Андра-
шијевог пута и Варошлигета. 

б) Треба подићи седам спомен-стубова на различитим местима 
државе: на брду мункачке тврђаве, на брду Зобор код Њитре, на брду 
девењске тврђаве, где се Морава улива у Дунав, у Панонхалми, на 
брду земунске тврђаве, у Пустасеру и на брду Ценк, код Брашова.

в) Треба подићи коњанички споменик светог Иштвана на Рибар-
ској кули, поред цркве Велике Госпојине, која служи као храм за кру-
нисање. 

г) Треба основати музеј лепе уметности и подићи музејску зграду 
на повољном месту у Будимпешти.

д) Треба подићи 400 нових основних школа на разним местима 
државе. (VIII члан закона из 1896. године)  

На који начин можемо груписати здања која се помињу у закону? 
Провери, која здања постоје и данас. Какав је значај ових приреда-

ба када је у питању развој државе? [ З ]

На место одржавања изложбе се могло стићи Ан-
драшијевом авенијом, испод које је изграђена прва 
подземна железница континента. На овој авенији – 
која је од 1885. године носила име овог политичара 
– дизале су се виле и палате аристократа и крупне 
буржоазије

Какву улогу је имало организовање из-
ложбе у животу Будимпеште? Потражи 

јавна здања у данашњој Будимпешти која су 
подигнута у част миленијума. [ З ]

Фотографија о индустријској изложби. На многим изложбама су приказали резул-
тате пољопривреде и индустрије, нпр. саобраћајна средства, расну стоку итд.

Сакупи резултате дуализма и упореди их са материјалом изложбе. 
Којим циљем су организовали изложбу? Оцени циљеве. [ З ]

19
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Највећа манифестација срећних мирних времена је била  миленијумска изложба, организована поводом 
хиљадугодишњег постојања мађарске државе. Она је имала огроман значај у свести више генерација и њени 
споменици и дан данас постоје. У највећој помпи су организовали изложбу, где су се сећали на хиљадугодишњу 
славну прошлост, али је посебан нагласак био стављен на достигнућа последњих деценија. Ова приредба је при-
казала једну  самоуверену државу, поносну на своју прошлост и на садашњицу, која жели да сустигне Европу. 
Изложбе су пропагирале мађарско државно јединство, али нису криле да је Мађарска вишенационална држава. 
Подигли су један музеј на отвореном простору, где су приказали све мањине у Мађарској (од Срба до Цигана). 

Миленијум је имао огроман успех. На изложбу, приређену у Будимпешти, хрлили су посетиоци из свих 
крајева државе (њихов број је достигао око 5 милиона). Орагнизатори су постигли свој циљ, пошто су у јавности 
ојачали свест о славној прошлости и о успесима садашањице нације, а и према иностранству су пропагирали 
резултате државе. 

Миленијум је, међутим, изазвао многе полемике, како тада тако и касније. Националне мањине су пре отва-
рања изложбе одржале конгрес у Будимпешти, где су се оградиле од ове манифестације, јер су у овој изложби 
виделе изражај мађарске националне државе. 
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„(…) Мађарска нација је нашла себе. Њено срце је у складу са њеном главом и, 
поред тога што је задржала своје ратоборне врлине, свет, ипак, види у њој чувара 
мира. Пошто верно служи својој отаџбини и круни, не боји се више ропства. (Мор 
Јокаи [Jókai Mór]: О миленијумским свечаностима, 1896. године)

На који начин се односи Јокаи  према изложби? Које особине изложбе издваја 
писац? [ З ]

„Када се једном оствари наша жеља и кад будемо видели Мађарску која стоји 
на историјским и етничким основама, у којој би се заиста изборили за једнакост 
националних мањина (...), где Мађарска није само држава једног народа, него она 
стара Хунгарија, тада бисмо и ми свесрдно славили хиљадугодишњицу постојања 
мађарске државе.“ (Из беседе једног од вођа националних мањина, 1895. године)

На којој идејној основи лежи одбијање? Шта означава стара Хунгарија? [ З ]

„Међутим, празничне игре су окончане. Када су се угасила вештачка светла, 
стварност се показала још тамнијом. Класни сукоби и партијски окршаји су још у 
„светој години“ поново избили на површину. Дуалистичка монархија се прибли-
жава кризним годинама. Њено постојање историја не мери миленијумима, него 
само неколицином година. Од миленијума су остале само велике зграде, а кулисе 
исплетене шовинистичком илузијом, брзо су се урушиле. 

Лажност  миленијума су открили потиснути слојеви: националне мањине и 
народне масе. Политичари националних мањина су протестовали преко штампе 
и пред иностраним форумима против циљева мађарског национализма. После 
миленијумске конјунктуре је уследило стагнирање, што је давало јак импулс за 
привредну борбу радника. 1896–97. године развио се цео талас штрајкова: ви-
шенедељни штрајк и покрет за повећање плата новопештанских радника (август 
1896. године), штрајк рудара у Решици у колонији Анина, где је дошло до окршаја 
са жандарима, што је однело једанаест живота  (јануар 1897. године), масовни 
покрет радника будимпештанских циглана.“ (Из Сумарне историје Ерика Молна-
ра [Molnár Erik], 1964. године)

Укратко прикажи мишљење аутора о миленијуму. Из ког аспекта је израдио своје 
мишљење? Каквим непосредним и посредним средствима жели постићи жеље-

ни ефекат код читалаца? Какав закључак можемо извести из текстова о датом раз-
добљу, који би био супротан ономе што аутор жели да каже? [ З ]

Карикатура о повећаним ценама за 
време миленијумске изложбе у Бу-
димпешти

Територија изложбе миленијума са тврђавом Вајдахуњад. За приказивање мађарске прошлости су саградили тврђаву Вајдахуњад као 
музеј историје грађевинарства, који је из музеолошког аспекта и данас модерна зграда. Овде су посетиоци могли простудирати уживо 
све грађевинске правце: романику, готику, ренесансу и барок. Изглед појединих делова зграда су позајмили од најзначајнијих храмова, 
двораца и тврђава из разних крајева државе   

Због чега је била модерна ова изложба? Шта је био политички циљ изградње овог комплекса зграда? Потражи на 
слици зграде са разним стиловима. [ У ]
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реформи, рестаурација, ревизионизам, вишенациона-
лан, ослободилачка борба, Света алијанса, социјални 
демократа*, штрајк, природне границе, терор*, капи-
талиста*, нови апсолутизам, утопистички социјали-
зам*
 Појмови, везани за привреду: максимализаци-
ја цена, интензивно привређивање, центар*, неједна-
ки развој, физиократизам, уништавање машина, фа-
брика, кредит, водећа грана привреде, индустријска 
револуција, биљке које траже окопавање, двоструки 
систем царине*, континентална блокада, екстензивно 
привређивање, квота, мајурско газдинство, метропо-
ла, модернизација, монопол*, финансијски крах, пери-
ферија*, деоничарско друштво*, либерално тржиште, 
систем поктерних трака, цена превоза, прижање ус-
луге, комасација, извоз капитала, уредба о царинама, 
железница, заштитна царина*
Појмови, везани за друштво: аграрни пролетер, 
асимилација*, најамни радник, усељавање*, цивил-
но друштво*, слуга*, крње друштво, демографски 
бум, припадник етничке групе, фармер, трећи ста-
леж*, бескућни желири, систем неотуђивости, или-
ризам, ослобађање кметова*, јозефинисти, јурат, ма-
лограђанство, исељавање*, конјунктура, средњи слој 
друштва, средње грађанство, креол, кубикаши, бо-
гаташ, помађаривање, местиц, миграција, крупно 
грађанство*, уредба о језику*, финансијска аристо-
кратија, преображење грађана, настанак грађанства, 
Швабе, синдикат*, сегрегација, племство по плаш-
ту, племство по мачу, колониста, истовремено функ-
ционисање старог и новог система друштва, урбар, 
средње грађанство, урбанизација, желир
 Појмови, везани за културу и начин живљења:
еклектика, енциклопедије, еволуција, просвећеност, 
гијотина, хигијена, импресионизам, касина, класици-
зам, колера, милениј*, народно образовање*, психоа-
нализа, рација*, рационализам, романтика, сецесија, 
уводник

 Оне нове појмове који се први пут појављују у овом уџбенику и налазе се у оквирном програму и на списку 
матурских захтева, назначили смо звездицом (*). Као нови појмови подразумевају се и они које смо у основној 
школи већ учили. Стручне изразе, кориштене у 9. и 10. разредима, а које оквирни програм уврстава у појмове 
за 11. разред, овде смо такође навели. Ради ефикаснијег кориштења користили смо тематску поделу.

Нови појмови

 Појмови, везани за верски живот: деизам, цркве-
нополитичке борбе, хришћански социјализам*, то-
леранција (верска толаранција*), Уредба о толеран-
цији.
 Појмови, везани за историју државе и права:
устав*, држава преузима функцију вођења матичних 
књига*, државно образовање (школство)*, аутономија, 
цензус, директоријум, дуалистичка монархија*, одго-
ворна влада*, просвећени апсолутизам*, географски 
детерминизам, географска одређеност, подела грана 
власти*, Намесништво, правна држава*, посланички 
систем*, квартовска заседања, коалиција, колектив-
на права, Конвент, упутства за делегата, заједнички 
послови*, премијер владе, народни суверенитет, оп-
струкција*, грађанска права на слободу*, политичка 
нација, савезна држава, суверенитет, друштвени уго-
вор*, торијевци, бирачко право*, виговци
 Основни појмови, везани за историју полити-
ке: администратори, уставни монархисти, државни је-
зик*, стална војска*, анархизам*, антанта*, левица*, 
болшевици*, централисти, њентристи, цензура*, чар-
тизам, делегација, диктатура, еманципација, емигран-
ти*, усаглашавање интереса*, опрезни реформисти*, 
жирондисти*, колонизација, тројни пакт*, хегемонија, 
хонвед, хрватска нагодба*, интернационала*, интер-
венција, иредента, јакобинци*, десница*, капитали-
зам*, обештећење*, спис, Источно питање*, нагодба*, 
коалиција, кокарда, комунизам, консолидација, кон-
зерватизам*, владин повереник*, република*, сноше-
ње терета јавних дажбина*, либерализам*, мађарски 
јакобинци*, мартовска омладина*, марксизам, наци-
онализам*, племићки телохранитељи, нација, наци-
онална држава, народност*, закон о народностима*, 
национална стража*, доктрина отворених врата, клас-
ни сукоб, добровољан и обавезан откуп урбарних оба-
веза, наследне покрајине, панславизам, пасивни от-
пор*, перманентна револуција, грађански радикали, 
пролетери*, провизориј, реакција*, реформа*, доба 
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1.
духовна револуција – szellemi forradalom
просвећеност – felvilágosodás
природни закони – természeti törvények
здрав разум – józan ész
рационализам – racionalizmus
друштво – társadalom
неприкосновени принципи – alapelvek
толеранција – tolerancia
теорија о држави – államelmélet
тиранија –  zsarnokság
опште добро – közjó
подела власти – a hatalom megosztása
географски детерминизам – földrajzi determinizmus
деизам – deizmus
физиократске идеје – fi ziokrata tanok
привреда – gazdaság
слободна конкуренција – szabad verseny
финансијска криза – pénzügyi válság
привредни развој – gazdasági fejlődés
просвећени апсолутизам – felvilágosult abszolutizmus
друштвене реформе – társadalmi reformok
идеали просвећености – felvilágosodás eszméi

2.
равнотежа великих сила – hatalmi egyensúly
колонизација – gyarmatosítás
Аустријски наследни рат (1740–1748) – osztrák örökösödési háború (1740–1748)
Седмогодишњи рат (1756–1763) – hétéves háború (1756–1763)
закон – törvény
парламент – parlament
извршна власт – végrehajtó hatalom
премијер – miniszterelnök
торијевци – toryk
виговци – whigek
меркантилизам – merkantilizmus
реформе у духу просвећености (просвећене реформе) – felvilágosult reformok
провинција – tartomány

3.
становништво – népesség 
мануфактуре – manufaktúrák 
крупна буржоазија – nagypolgárság
средња буржоазија – középpolgárság
малограђанство – kispolgárság
градска сиротиња – városi szegények 
аристократија – arisztokrácia
краљевске бенефиције – királyi kegydíjak
племство – nemesség
сељаштво – parasztság
кметови – jobbágyok
државни порези – állami adók
финансијски слом државе – államcsőd
Амерички рат за независност – amerikai függetlenségi háború 
зајмови – hitelek 
државни дугови – államadóság
високо племство – főnemesség
сталешка скупштина – rendi gyűlés
водећи слој – vezető réteg
грађанство – polgárság 
трећи сталеж – harmadik rend
Уставотворна скупштина – alkotmányozó nemzetgyűlés
владар – uralkodó
устав – alkotmány
градоначелник – polgármester 
национална стража – nemzetőrség

4.
уставни систем – alkotmányos rendszer
феудалне привилегије – feudális kiváltságok
Декларација људских и грађанских права – Еmberi és polgári jogok nyilatkozata
присталице краља – királypártiak
право вета – vétójog
грађанска права слободе – polgári szabadságjogok
једнакост пред законом – jogegyenlőség
неприкосновеност имовине – tulajdon sérthetetlensége
заступнички систем – képviseleti rendszer
уставни монархисти – alkotmányos monarchisták
асињате – assignata
уставна монархија – alkotmányos királyság
основни закони – alaptörvények
скупштина – törvényhozás
ограничено право вета – korlátozott vétójog
административни систем – közigazgatás
монашки редови – szerzetesrendek
присталице старог режима – régi rend hívei
политичке струје – politikai irányzatok
политички клубови – politikai klubok
јакобински клуб – jakobinus klub 
радикали – radikálisok
жирондисти – girondiak
јакобинци – jakobinusok 
велике силе (велесиле) – nagyhatalmak 
избори – választások 

5.
објава рата – hadüzenet
унутрашњи непријатељ – belső ellenség
Конвент – Konvent
сељачки устанак – parasztfelkelés
јакобинска диктаура – jakobinus diktatúra
максимализација плата – bérek maximálása

6.
Директориј – Direktórium 
први конзул – első konzul 
Грађански законик – Polgári Törvénykönyv 
масовна војска – tömeghadsereg  
артиљерија – tüzérség 
превласт – hegemónia 
поморска битка код Трафалгара – Trafalgari tengeri ütközet 
морска блокада – kontinentális zárlat
национални понос (осећај) – nemzeti önérzet 
историјске династије – történelmi dinasztiák 
Бечка конференција (1814-1815) – bécsi konferencia (1814-1815)
феудалне велесиле – feudális nagyhatalmak  
Света алијанса – Szent Szövetség 
kонгрес – kongresszus 
оружана интервенција – fegyveres beavatkozás 
покрети – mozgalmak 
револуционарни покрети – forradalmi mozgalmak 
национални покрети – nemzeti mozgalmak 

7.
идеје – eszmék 
Грчка ослободилачка борба (1821–1829) – Görög szabadságharc (1821–1829) 
излаз на море – tengeri kijárat  
теснац – tengerszoros
емигранти – emigránsok 
финансијска аристократија – pénzarisztokrácia 
немачко јединство – német egység 
либерализам – liberalizmus 
национализам – nacionalizmus  
национална заједница – nemzeti közösség  
матерњи језик – anyanyelv 
национална традиција – nemzeti hagyomány
заједничка историјска прошлост – közös történelmi múlt 
уздизање нације – nemzeti felemelkedés 
национална држава – nemzetállam 
конзервативизам – konzervativizmus 

8.
индустријска револуција – ipari forradalom
капитализација пољопривреде – mezőgazdaság kapitalizálódása
аграрно становништво – mezőgazdasági népesség
успон индустрије – ipari fellendülés
текстилна индустрија – textilipar 
технички развој – technikai fejlesztés 
једноставне техничке машине – egyszerű mechanikus gépek 
машина за ткање – szövőgép
машина за плетење – fonógép
занатлије – mesteremberek 
примена парне снаге – gőz alkalmazása 
парна машина – gőzgép 
парна локомотива – gőzmozdony 
фабрике – gyárak 
тржиште – piac  
револуција саобраћаја – közlekedés forradalma 
новитети у техници – technikai újítások
демографски бум – demográfi ai robbanás
животне околности – életkörülmények 
морталитет – halálozási arány  
наталитет – népesség növekedés  
миграција становништва – népmozgás  
талас исељавања – kivándorlási hullám  
урбанизација – városiasodás   
сегрегација – elkülönülés –  
загађење околине – környezetszennyezés   

9.
колоније – gyarmatok  
колонисти – telepesek   
приватна (фармерска) газдинства – egyéni (farmer-) gazdaságok   
индијанци домороци – őslakos indiánok  
радикалне протестанске заједнице – radikális protestáns közösségek   
самоуправа – önigazgatás   
фармерска привреда – farmergazdálkodás  
плантаже – ültetvények   
Седмогодишњи рат – hétéves háború  
царине – vámok   
таксе – Illetékek  
Бостонска чајанка (1773) – Bosztoni teadélután (1773)  
Декларација о независности – Függetlenségi nyilatkozat   
централна власт – központi kormányhatalom  
савезна држава – szövetségi köztársaság   
дводомна законодавна скупштина – (конгрес) – kétkamarás törvényhozás (kon 
 gresszus) представнички дом – képviselőház –  
сенат – szenátus   

Речник – Szótár
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сировине – nyersanyagok   
предузимачи са великим капиталом – tőkeerős vállalkozók  
креолци – kreolok   
местици – meszticek  
квартови на периферији – peremterületek  
тотални привредни упад – teljes gazdasági behatolás  
снабдевач сировина – nyersanyag szállító   
први рат опијума (1870 – 1872) – első ópium háború (1870 – 1872)  

10.
друштвeни сукоби – társadalmi ellentétek  
индустријски радници – ipari munkásság   
друштвена групација – társadalmi csoport   
животни услови – életkörülmények  
исхрана – élelmezés   
стамбени услови – lakásviszonyok  
здравство – egészségügy   
саобраћај – közlekedés  
слободна конкуренција – szabad verseny   
рушиоци машина – géprombolók   
синдикат – szakszervezet   
штрајк – sztrájk  
бирачко право – választójog   
чартизам – chartizmus   
солидарност – szolidaritás  
имовинска једнакост – vagyoni egyenlőség  
утописти – utópista   
социјалисти – szocialisták  
марксизам – marxizmus  
Комунистички манифест – kommunista Kiáltvány  
израбљивање – kizsákmányolás   
пролетаријат – proletariátus  
класни сукоб – osztályharc   
револуција пролетера – proletárforradalom  
радно време – munkaidő   
плата – munkabér  

11.
револуционарни талас – forradalmi hullám
Пролеће народа – Népek Tavasza 
индустријска криза – ipari válság  
национално јединство – nemzeti egység 
националне радионице – nemzeti műhelyek 
умерена грађанска република – mérsékelt polgári köztársaság 
влада – kormány 
премијер републике – köztársasági elnök 
кметство – jobbágyság  
кметови – jobbágyok 
посланици, делегати – küldöttek  
централизација – centralizáció  
федерализам – föderalizmus 
Олмицки устав – Olmützi Alkotmány

12.
епоха обнове – újjáépítés kora  
Двор – Udvar  
сталежи – rendek   
Дунавска монархија – Dunai monarchia   
Хабзбурговци – Habsburgok  
Сатмарски мир – Szatmári béke   
сталешка права и привилегије – rendi jogok és kiváltságok   
уредба – rendelet  
протестанти – protestánsok   
наслеђе по женској линији – nőági örökösödés   
сталешки дуализам – rendi dualizmus   
војни послови – hadügy  
финансијки послови – pénzügy   
спољни послови – külügy   
жупаније – vármegyék  
државни апарат – kormányhivatal   
намесништво – helytartótanács   
палатин – nádor   
више свештенство – főpapok – 
аристократе – főurak – 
судови – bíróságok –  
дводомни парламент – kétkamarás országgyűlés  
горњи дом – felsőtábla  
доњи дом – alsótábla   
слободни краљевски градови – szabad királyi városok   
доношење закона – jogalkotás   
окружна заседања – kerületi ülés  
поджупан – alispán
велики жупан – főispán
скупштина – közgyűlés   
службеник – hivatalnok  
солгабиров – szolgabíró  

13.
oраница – szántó 
пашњак – legelő  
епидемије – járványok 
глад – éhezés
организовано усељавање – szervezett betelepítés 
унутрашња мигарција – belső vándorlás
етнички односи – etnikai viszonyok 
вишенационалан држава – soknemzetiségű állam 
мешовито национално подручје – kevert nemzetiségű területek
етничка острва – etnikai szigetek 
крња друштва – csonka társadalmak 
ратни савет – haditanács 
војна крајина – határőr területek  
трговци – kereskedők 

14.
мајурско газдинство –  majorsági gazdálkodás
стајско сточарство – istállózó állattartás 
плодоред – vetésforgó 
биљке које се обрађују копањем– kapás növények  
екстензивно сточарство – rideg állattartás 
меркантилизам – merkantilizmus 
заштитне царине – védővám  
наследне кнежевине – örökös tartományok 
цехови – céhek 
извоз – kivitel  
увоз – behozatal 

15.
регрути –  újoncok
Аустријски наследни рат – Osztrák Örökösödési Háború
Терезијанум – Teresianum
Гарда мађарских племића – magyar nemesi testőrség
статус велике силе – nagyhatalmi állás
стална војска – állandó hadsereg
уредба о царини – vámrendelet
урбарне земље – úrbéres föld
указ о школству – tanügyi rendelet
школски систем – iskolarendszer
наставни програм – tanterv 
реформни планови – reformtervek
просвећенин тиранин – felvilágosult zsarnok
Уредба о толеранцији – türelmi rendelet
државна звања – állami hivatal
слобода вероисповедања – szabad vallásgyakorlat
Уредба о кметству – jobbágyrendelet
Уредба о језику – nyelvrendelet
државни језик – államnyelv
попис становништва – népszámlálás
попис имовине – birtokösszeírás

16.
сталешки дуализам – rendi dualizmus
покрет националних мањина – nemzetiségi mozgalmak
управљање помоћу уредаба – rendeleti kormányzás
национална идеја – nemzeteszme
борба за национална права – nemzeti érdekek védelme
јакобинска завера – jakobinus összeesküvés
јозефинистичка завера – jozefi nista értelmiség
реформатори (реформери) – reformerek
Друштво реформатора – reformátorok társasága
радикална интелигенција – radikális értelmiségiek
Друштво слободе и једнакости – Szabadság és Egyenlőség Társasága
тајна полиција – titkosrendőrség
завера – összeesküvés
покрет – mozgalom

17.
наполеонови ратови –  napóleoni háborúk 
просперитет – fellendülés
криза – válság
проглас – kiáltvány
континентална блокада – kontinentális zárlat
ратна конјуктура – háborús konjunktúra
снабдевање војске – hadiszállítások
зајмови – kölcsönök
државни дугови – államadóság
новчаница – bankjegy
папирна новчаница – papírpénz
узорна газдинства – mintagazdaságok
племство одано двору – udvarhű nemesség
уситњавање сељачких селишта – telkek aprózódása
имућни сељаци који су поседовали цело селиште – jómódú egésztelkes jobbágy 
средње сељаштво – középparasztság
сељаци са пола селишта – féltelkes parasztság
желир – zsellér
бескућни желир – házatlan zsellér

18.
доба реформи – reformok kora 
доба револуција – forradalom kora 
Мађарска академија наука – Magyar Tudományos Akadémia 
Закон а неотуђивости племићких поседа – ősiség törvénye
кулук – robot

19.
епидемија колере – kolerajárvány
добровољни откуп сељачких обавеза – önkéntes örökváltság
урбарне обавезе – úrbéri szolgáltatások
киријаш – bérmunkás
инвестиција – beruházás
омладина земаљске скупштине – országgyűlési ifjak
опозиција – ellenzék
конзервативна сталешка опозиција - konzervatív rendi ellenzék
уводна реч новина – vezércikk
усаглашавање интереса – érdekegyesítés
обавезан откуп урбарних обавеза – kötelező örökváltság
либерални табор - liberális tábor
заштитне царине – védvámok 
центарлисти – centralisták
грађанска држава – polgári állam

20.
Друштво за заштиту мађарске индустрије и трговине – Védegylet
привредни центар – gazdasági központ 
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културни центар – kulturális központ
нови конзервативци – új konzervatívok
администратори –adminisztrátorok
споре реформе – óvatos reformok
Конзервативна партија – Konzervatív párt
Декларација опозиције – Ellenzéki Nyilatkozat
табор реформера – reformtábor

21.

национално буђење – nemzeti ébredés
питање националних мањина – nemzetiségi kérdés
грађанска идеја о националној заједници –  polgári nemzeteszme
праисторија – őstörténet
национална држава – nemzetállam
једна политичка нација – egy politikai nemzet
мађаризација – magyarosítás
природна асимилација – természetes asszimiláció
права националних мањина – nemzetiségi jogok
развијање језика – nyelvművelés
историјско право – történeti jog
илиризам – illírizmus
теорија Румуна да су њихови преци били Дачани и Римљани – Dákóromán 
elmélet
привредни полет – gazdasági fellendülés
класицизам – klasszicizmus
друштвени преображај – társadalmi átalakulás
романтика – romantika
цивилна сфера – civil társadalom

22.
администраторски систем – adminisztrátori rendszer
Дванаест тачака – 12 pont
Национална песма – Nemzeti dal
Безбедности одбор – Közcsendi Bizottmány 
Мартовска омладина – márciusi ifjak 
Одговорна мађарска влада – felelős magyar kormány 
правац – irányzat  
устанак – felkelés 
државна скупштина на основу народног заступничког система – népképviseleti  
 országgyűlés 

23.
колективна права – kollektív jogok
Државни одбор одбране – Országos Honvédelmi Bizottmány 
народни устанак – népfelkelés 

24.
противнапад – ellentámadás
домобранска војска – honvédsereg
Пролећни поход – tavaszi hadjárat
главне снаге – főerő
Декларација о независности – Függetlenségi nyilatkozat
детронизација – trónfosztás
председник-гувернер – kormányzóelnök

25.
политика велесила – hatalmi politika 
феудалне обавезе – feudális kötöttség
државни удар – államcsíny
референдум – népszavazás
диктатура – személyi diktatúra
друштвени слој – társadalmi réteg
слободна трговина – szabad kereskedelem
експедицијска армија – expedíciós hadsereg
окупација – megszállás
Париски мир (1856) – párizsi béke (1856)
одштета – kártalanítás
Варшавски устанак (1863) – varsói felkelés (1863)
игра великих сила – hatalmi játszma
супротности велесила – hatalmi ellentét
примирје – fegyverszünet
сједињење – egyesülés
потпасти под власт неке државе – fennhatóság alá kerülni
иредентистички покрет – irredenta mozgalom
јединствено тржиште – egységes piac

26.
тешка индустрија – nehézipar
развој привреде – gazdasági növekedés
решење питања династичким путем – dinasztikus megoldások
реформа војске – hadseregreform
општа војна обавеза – hadkötelezettség
раднички устанак – munkás felkelés
комуна – kommün
ратна одштета – hadisarc
уставна права слободе – alkotmányos szabadság jogok
масовно школовање – tömeges állami oktatás
стручни кадрови – szakképzett munkaerő
неписменост – analfabetizmus
држава преузима функцију вођења матичних књига – állami anyakönyvezés
потпуно раздвајање цркве и државе – állam és egyház teljes szétválasztása 
запослени – munkavállalók

27.
Друга индустријска револуција – második ipari forradalom
тешка индустрија – nehézipar
индустрија железа – vasipar
машинска индустрија – gépgyártás

хемијска индустрија – vegyipar
развој – fejlesztés
научни резултати – tudományos eredmények
електротехника – elektrotechnika
иновације – újítások
хемија – vegyészet
индустријско кориштење – ipari alkalmazások
челик – acél
високе пећи – kohók
нафта – kőolaj
експлозивни мотор – belső égésű motor
производња аутомобила – autógyártás
електрицитет – elektromosság
осветљавање – világítás
отпремање енергије – energia továbbítása
извор снаге у фабрикама –üzemek erőforrása
мање машине – kisméretű gépek
телекомуникација – hírközlés
масовна производња – tömegtermelés
потрошња – fogyasztás
нове организационе методе у индустрији – új iparszervezési módszerek
концентрација капитала – tőke koncentráció
монопол – monopólium
национално тржиште – nemzeti piac
смањење броја рођења – születésszám csökkenése
исељавање – kivándorlás
велеградски живот – nagyvárosi életmód
привредни центар – kereskedelmi központ
градски саобраћај – tömegközlekedés

28.
неједнаки развој – egyenlőtlen fejlődés
усељеници – bevándorlók
унутрашње тржиште – belső piac
међународно тржиште – nemzetközi kereskedelem
пољопривредни производи – mezőgazdasági cikkek
заштитни царински систем – védvámrendszer
слободна трговина – szabad kereskedelem
робовласништво – rabszolgatartás
аболиционисти – abolicionisták
грађански рат – polgárháború
индустријски капацитети – ipari erőforrások
Закон о насељавању (1862) – telepítési törvény (1862)
поновна подела света (колонија) – világ újrafelosztása
привредни утицај – gazdasági befolyás
доктрина отоворених врата (1899) – nyitott kapuk elve (1899)

29.
колонијална империја – gyarmatbirodalom
парламентарна демократија – parlamentáris demokrácia
опште бирачко право – általános szavazati jog
доминијум – dominiumi státus
занатска индустрија – kézműipar
Бурски рат (1899–1902) – búr háború (1899–1902)
реваншизам – revansizmus
европске тековине – európai vívmányok

30.
савезнички системи – szövetségi rendszerek
Савез три цара – a három császár szövetsége
супротност интереса – érdekellentét
националне тежње – nemzeti törekvések
Берлински конгрес (1878) – Berlini Kongresszus (1878)
Двојни савез (1879) – kettős szövetség (1879)
Tројни савез (1882) – hármas szövetség (1882)
тампон држава – ütközőállam
интересне зоне – befolyási övezetek
трансибирска железница – Transzszibériai vasút
Руско-јапански рат (1904–1905) – orosz-japán háború (1904–1905)
антанта – antant

31.
друштвене, националне супротности – társadalmi és nemzeti ellentétek
супротности великих сила – hatalmi ellentétek
радници – munkásság
друштвени фактор – társadalmi tényező
II интернацонала – II. Internacionálé
побољшање животних околнисти –  életkörülmények javulása
идеја о револуцији – forradalomelmélet
опште тајно бирачко право – általános, titkos választójog
социјалне тековине – szociális vívmányok
револуција пролетаријата – proletárforradalom
диктатура пролетаријата – proletárdiktatúra
анархисти – anarchisták
атентат – merénylet
хришћански социјализам – keresztényszocializmus
социјални рад – szociális munka
бољшевици – bolsevizmus
Социјалдемократска радничка партија Русије – Oroszországi Szociáldemokrata 
Munkáspárt
радикалне идеје – radikális eszmék
бољшевици – bolsevikok
мењшевици – mensevikek
перманетан – permanens
анексија – annektálás

32.
срећна мирна времена – boldog békeidők
животни стандард – életszínvonal
Олимпијада – olimpia
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еволуција – evolúció
друштвене науке – társadalomtudományok
филозофија разочарења – kiábrándulás fi lozófi ája
декаденција – dekadencia
култура широких слојева – tömegkultúra
натчовек – felsőbbrendű ember
психоанализа – pszichoanalízis

33.
развој грађанства – polgárosodás
модернизација – modernizáció
доба самовласти – önkényuralom kora
одмазда – megtorlás
циљеви царевине – birodalmi célok
привидна уставност – látszatalkotmányosság
отворена самовласт – nyílt önkényuralom
Бахова епоха – Bach-korszak
нови апсолутизам – újabszolutizmus
државни апарат – államapparátus
Априлски закони – Áprilisi Törvények
одштета – kártalanítás
државни вредности папири – állampapírok
конјуктура пшенице – gabonakonjunktúra
царинска граница – vámhatár
врсте отпора – ellenállás formái
пасивни отпор – passzív ellenállás
емиграција – emigráció
међународни конфликт – nemzetközi konfl iktus

34.
Нагодба – Kiegyezés
унутрашњополитички пораз – belpolitikai kudarc
суспендовати – meneszteni
Октобарска диплома – októberi diploma
систем – berendezkedés
Фебруарски патент – februári pátens
централизација царевине – birodalmi központosítás
уставне црте – alkotmányos vonások
ограничавање уставности – alkotmányosság korlátazása
изградња царевине на федералној (савезничкој) основи –  birodalom föderális 
felépítése
Партија адреса – Felirati Párt
Партија одлуке – Határozati Párt
Провизориј (1861–1865) – Provizórium (1861–1865)
статус велесиле – nagyhatalmi állás
дуализам – dualizmus

35.
закон о националним мањинама – nemzetiségi törvény
удружење националних мањина – nаnemzetiségi egyesületek
Хрватско-мађарска нагодба – horvát-magyar kiegyezés
територијална аутономија – területi autonómia

36.
владајућа партија – kormánypárt
Деакова партија – Deák-párt
опозиција – ellenzék
средња левица – balközép
Државна четрдесетосмашка партија – Országos 48-as Párt
друштвеноправно питање - közjogi kérdés
већина – többség
јавно гласање - nyílt szavazás
Слободоумна партија – Szabadelvű Párt
екстремна левица – szélsőbal
Партија независности – Függetlenségi Párt
Мађарска социјалдемократска партија – Magyarországi Szociáldemokrata Párt
административне реформе – közigazgatási reformok
полиција – rendőrség
жандармерија – csendőrség
инфраструктура – infrastruktúra
државне опште школе – állami elemi iskolák
црквенополитички закони – egyházpolitikai törvények
буџет – költségvetés
дебата о регрутима – véderővita
број регрута – újonc létszám
Закони за помагање индустрије – ipartámogató törvények
заједничка валута – közös valuta
подлога валуте постаје злато – arany alapra valóáttérés
регулисање река – folyók szabályozása

смањење водоплавних подручја – ármentesítés
систем насипа – gátrendszer
Мађарске државне железнице – Magyar Állam Vasutak
подржављење – államosítás
тарифа превоза – szállítási tarifa
мреже железничких линија – vasútvonal-hálózat

37.
привреда у развоју – felzárkózó gazdaság
развој пољопривреде – mezőgazdaság fejlődése
аграрни извоз – agrárexport
повећање продуктивности – termelékenység növekedése
индустријске биљке – ipari növények
млинска индустрија – malomipar
рударство – szénbányászat
металургија – vaskohászat
индустријски центри – ipari központok
прехрамбена индустрија – élelmiszeripar
Савет јавних радова – Fővárosi Közmunkák Tanácsa
еклектички стил – eklektikus stílus

38.
унутрашња миграција – belső vándorlás
исељенички талас – kivándorlási hullám
асимилација – asszimiláció
мањинске територије – nemzetiségi tömbök
аграрно питање – agrárkérdés
еманципација Јевреја – zsidó emancipáció
антисемитизам – antiszemitizmus

39.
промене у друштву – torlódó társadalom
аграрно друштво – agrártársadalom
затворена група – zárt csoport
распарчавање велепоседа – nagybirtok felaprózódása
џентри – dzsentri
струке интелигенције – értelmiségi pálya
богати сељаци – gazdag parasztság
средњи сељаци – középparasztság
сиромашни сељаци – szegényparasztság
аграрни пролетери – földnélküliek (agrárproletárok)
пољопривредна надница – mezőgazdasági bérmunka
кубикаши – kubikusok
слуге великих поседа – uradalmi cselédek
државни службеници – állami alkalmazottak
квалификовани радници – szakmunkások
помоћни радници – segédmunkások

40.
светски рат – világháború
радници у фабрикама – nagyüzemi munkásság
парламентарна криза – parlamenti válság
развој армије – haderő fejlesztés
опструкција – obstrukció
парламентарна већина – parlamenti többség
коалициона криза – koalíciós válság
коалиција опизиције – ellenzéki koalíció
стручна влада – szakértői kormány
национални отпор – nemzeti ellenállás
демонстрација – tüntetés
проширење гласачког (бирачког) права – választójog kiterjesztése
коалициона влада – koalíciós kormány
Национална партија рада – Nemzeti Munkapárt
сељачка партија – parasztpárt
Државна газдинска партија независности – Függetlenségi Országos Gazdapárt

41.
развој грађанства – polgárosodás
исхрана – élelmezés
стамбени услови – lakáskörülmények
медицинска контрола  – orvosi ellátottság
туберкулоза – tüdőbaj
слободан дан – szabadnap
туризам – idegenforgalom
услужна индустрија – szolgáltatóipar
школске установе – oktatási intézmények
издавачка делатност – könyvkiadás
кафана – kávéház
музички живот – zenei élet



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




