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КЗашто учимо историју и зашто је важно да се бавимо овим предметом? Људи 
разних времена сматрали су да је корисно и важно да познајемо дешавања ранијих 
времена. Уз помоћ историје боље ћемо разумети свет око нас, а сећања на прошла 
времена откриће нам занимљиве датаље.  Историја није само лепа и занимљива, она 
нас наводи да размишљамо.

Историја не гласи само о биткама, о војсковођама и датумима. Док учиш историју, 
упознаћеш културу других народа, животе чувених људи, разумећеш како су се 
развијале поједине научне гране, како се развијала техника. Познавањем историје 
проширићеш своје основно образовање.

У овом уџбенику ћеш наћи веома много слика и цртежа што ће ти помоћи да 
ближе упознаш животе људи прошлих времена. Прочитаћеш много шароликих, 
занимљивих  прича. Све ово треба да те подстакне на читање и даље истраживање. 
Откриј овај чудесни свет, звани историја, јер све што научиш биће ти на корист, 
а стеченим знањем постајеш много вреднији.
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Сваки човек има своју личну историју. Заједно са догађајима који су се 
десили нашим родитељима, нашим бакама и декама, они чине историју 
породице. Чланови породице су бележили важне догађаје у дневницима, 

фотоалбумима, па и снимили на видео. То су извори породичне историје.

Своју историју, осим појединаца и породица, имају и народи, државе и 
заједно целокупно човечанство. Још од најранијих времена људи су сматрали 
за важно да забележе најважније догађаје својих предака и своје прошлости. Да 
своје успомене предају следећој генерацији која је увек желела да сазна ко су јој 
били преци, шта се догодило пре него што су се они родили. 

Прошлост је све оно што се раније догодило. Историјом називамо оно 
што историчари који се баве истраживањем прошлости открију и (од тога) 
прикажу. 

Зашто је добро да се бавимо овим наставним предметом? Првенствено зато 
јер је историја занимљива! Као узбудљиво путовање са много доживљаја и 
знања. Можеш учити од таквих људи који су живели пре сто или хиљаду година!

Онај ко познаје и разуме историју, лакше се сналази у данашњем свету. 
Своје одлуке често доносимо на основу искустава из ранијих догађаја. 

Познавањем историје се проширује и твоје опште образовање. Касније ћеш 
о свему много више разумети из једног историјског филма, романа или игре. 
Приликом путовања ћеш срести многе чувене грађевине, тврђаве, скулптуре 
историјских личности, који ће ти бити познати на основу онога што си учио.

Наш циљ је да ти учење историје буде занимљиво и привлачно. Управо зато 
ћеш у уџбенику наћи много занимљивих повести. Из њих можеш упознати како 
су људи раније живели и размишљали, а такође и тадашња деца. У уџбенику 
можеш прочитати многе оригиналне изворе, који помажу да се штиво боље 
разуме и да се знање продуби. Они су истакнути црвеним ознакама �-�-�,  
и њиховом обрадом можеш упознати многе интересантне догађаје.

Знање можеш стећи са многобројних места. О стварима из прошлости можеш 
питати своје родитеље, њихове родитеље, можеш да истражујеш у библиотеци, 
на интернету, у музејима или чак и у околини где станујеш. Видећеш, у учењу 
историје ћеш уживати.

Желимо ти да добро учиш и да добијеш добре оцене.
Аутори уџбеника

Драги ученици петог разреда!

tortenelem_5_2016.indd   3 2019. 04. 23.   12:27:56



САДРЖАЈ

4

I.  ПОЧЕТАК ИСТОРИЈЕ   |  6

1. Историјски извори  |  8
2. Наши преци из праисторије  |  11
3. Бизони на зиду. Праисторијска култура  |  14
4. Из пећина у насеља  |  17
5. Од лунарних година до соларних година  |  20
6. Први градови у Месопотамији  |  23
7. У долини Нила. Свакодневица и празници  |  26
8. Библијске приче  |  29
9. Кина и Индија у старом веку  |  32

Почетак историје (сумирање градива)  |  35

II.  СТАРА ГРЧКА (ХЕЛАДА)   |  36

10. О чему причају старогрчки митови?  |  38
11. Од Олимпа до Олимпијаде  |  41
 Господари неба, мора и подземља (лектира)  |  44
12. Атина и Спарта  |  45
13. Васпитање у старој Хелади  |  48
14. Јунаци грчко-персијских ратова  |  50
 Пријатељи и противници (лектира)  |  53
15. Златно доба Атине  |  54
16. Песници, вајари, научници  |  57
17. Освајач света  |  60

Хелада (сумирање градива)  |  63

III. ОД ГРАДА ДО ИМПЕРИЈЕ – СТАРИ РИМ  |  64

18. Повести о оснивању Рима и његовим борбама  |  66
19. Пунски ратови  |  69
20. Криза републике  |  72
21. Јулије Цезар  |  75
22. Цареви на челу империје  |  78
 Живот у логору у римској војсци (лектира)  |  81
23. Шетња по Риму у доба царева  |  82
 Куће за изнајмљивање, виле и њихови становници (лектира)  |  86
24. Живот у Римском царству  |  87
25. Римски трагови на територији Мађарске  |  90
 Образовање у старом Риму (лектира)  |  93
26. Настанак хришћанства  |  94

tortenelem_5_2016.indd   4 2019. 04. 23.   12:27:58



5

27. Од хришћанских мученика до хришћанских царева  |  97
28. Пад Западног римског царства  |  100
29. Империје у старом веку |  103

Од града до империје – Стари Рим (сумирање градива)  |  105

IV  ХИЉАДУ ГОДИНА СРЕДЊЕГ ВЕКА  |  106

30. Европа на почетку средњег века |  108
31. Франачки краљ постаје цар  |  111
32. Хришћанска црква у средњовековној Европи |  114
 Романички и готички стил (лектира)  |  117
33. Ислам: рађање нове вере и царства  |  119
34. Властелини и кметови  |  122
35. Свет витезова  |  125
 Средњовековне справе за опсаду (лектира)  |  128
36. Градски ваздух чини слободним  |  129
37. Градови у вртлогу векова  |  132
38. Препород Европе  |  134

Хиљаду година средњег века (сумирање градива)  |  137

V  АРПАДОВ НАРОД  |  138

39. Хунор и Магор, две делије  |  140
 Врач, дрво живота, птица турул (лектира)  |  142
40. Луталице по степама  |  143
41. Сцене свакодневног живота   |  146
42. Освајање домовине  |  148
 Начин борбе древних Мађара (лектира)  |  152
43. Када је Европа страховала од мађарских стрела  |  153
44. Стефан је наш господар!  |  156
 Сликање историјских реконструкционих слика (лектира)  |  160
45. Борбе за учвршћивање Угарског краљевства  |  161
46. Најезда Татара  |  165
47. Обнова државе после најезде Татара  |  168
48. Шта се сачувало из доба Арпадоваца?  |  171
 Жене у историји династије Арпадоваца (лектира)  |  174

Арпадов народ (сумирање градива)  |  176
Хронолошка табела  |  177
Како размишљају историчари ...  |  178
Мали лексикон  |  180

tortenelem_5_2016.indd   5 2019. 04. 23.   12:27:59



I поглавље
Почетак историје

Пирамиде у Гизи, Египат
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ПРАИСТОРИЈА је најдуже историјско раздобље. Траје од појаве човека до формирања првих 
држава. Иако праисторијски човек није знао да пише, и у данашње време се дивимо његовој 
уметности. Пећински цртежи, скулптурице које су сачуване и брижљиво обрађена оруђа доказују да 
су они били већ разумни људи. На крају праисторије се развила земљорадња и производња хране.  

СТАРИ ВЕК  је назив за следеће велико раздобље. Пре пет хиљада година су се у долинама река 
формирали египатско, месопотамијско, кинеско и индијско царство. Њихови проналасци се и данас 
користе. Величанствена дела, као што су египатске пирамиде или кинески Велики зид су заједничко 
благо човечанства. 

У овом поглављу ћеш сазнати
�� чиме се баве археолози,
�� каква оруђа су користили праисторијски људи,
�� где су се користили хијероглифи, а где клинасто писмо,
�� зашто је за Египћане била важна река Нил,
�� историја којег народа је описана у Старом завету,
�� шта је разлика између једнобоштва и многобоштва.

Истовремено можеш научити и на који 
начин се може (могу) 

�� сумирати суштина усменог предања 
или писаног извора,

�� очитати са историјске карте 
информације у вези с догађајима,

�� образовати питања и претпоставке у 
вези с коришћењем старих предмета,

�� упоредити начин живота у различитим 
раздобљима,

�� извући закључке о томе какво дејство 
је на живот људи имало географско 
окружење,

�� оријентисати се и означити датуме на 
историјској временској оси.
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�� Наведите приче у којима се говори о чудесним 
створењима!

�� Набројте приче у којима се појављују историјске 
личности! Испричај једну!

�� Шта мислиш, чиме се баве лингвисти и етнографи?
�� Да ли си већ био у музеју? У којем? Испричај шта си тамо 

видео!

О краљу Матији (Mátyás Király) постоје многе народне приповетке. У њима он прерушен у 
обичном оделу иде по држави да би казнио господаре који угњетавају сиротињу. Међутим, 
прича и реалност нису иста ствар. Историчари користе изворе из одређеног доба да би добили 
сазнања о делима неке историјске личности. 

Историјски извори

Приче које су људи испричали

Оно шта си радио када си био мали, знаш одатле што су 
ти испричали родитељи или бака и дека. Причали су ти и 
о томе како је било у доба када су они били деца. Из ових 
усмених приповедања можеш много сазнати о историји 
своје породице. 

О чувеним личностима, храбрим јунацима, и више 
векова након њихове смрти људи причају. Лик краља 
Матије су сачувале многе народне приповетке, пошто 
је био изванредан владар. Приче превазилазе реалност 
и увеличавају херојска дела. Зато се само на основу 
народних приповедака не може стећи одговарајућа 
слика о владавини краља Матије која би одговарала 
стварности. 

�� Шта је разлог томе што усмено приповедање не одговара 
реалности у свему?

Историјски записи

Ако желиш да сазнаш више о прошлости, потражи књиге 
или филмове које су написали или снимили историчари. 
Они прикупљају информације из разних писаних изво-
ра: натписа уклесаних у камен или старих текстова, 
написаних на папир. Користан извор сазнања може бити 
и неко писмо или неке новине. У доба краља Матије још 
нису постојале новине, али он је писао писма и добијао 
писма. � О његовим делима су писали хронике. Хроника* 
је, из године у годину, набрајала у какве ратне походе је 
ишао краљ, са киме је вршио преговоре, какве уговоре је 
склопио. � 

Како народне приче приказују краља Матију? 
Какав владар је био?

� Писмо краља Матије 
венецијанском дужду

„Пресветли кнеже, драги наш пријатељу! 
Наши поданици, грађани града Сења 
су недавно послали на пословни пут 
у град Ријеку брод натоварен робом у 
вредности од шест стотина форинти. 
Према поузданим информацијама, један 
ваш капетан је на мору запленио брод 
са целокупном робом на њему. Нашем 
капетану из Сења, који је захтевао да му 
се брод врати, одговорио је само толико: 
није га зато заузео да би га вратио. Зато 
молимо Ваше господство, да се побрине 
да се нашим поданицима врати заплењени 
брод са његовом целокупном робом. 
Међутим, ако се ствари не реше на овај 
начин, наш драги пријатељ може почети 
да лупа главу о томе како се све ово 
слаже са добросуседством и међусобним 
пријатељством.“

�� У чијем интересу је краљ Матија напи-
сао писмо?
�� Шта је тражио од венецијанског дужда?  

хроника: саопштавање историјских дога- 
ђаја у временском (хронолошком) редо-
следу.
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Краљ је своје уредбе и одлуке сажео у повеље* и 
законе. Ови документи много говоре у том добу. Краљ 
Матија је имао огромну библиотеку. Вредни кодекси*, 
украшавани сликама, уметничке слике и скулптуре из тог 
доба помажу у томе да представимо себи шаролики свет 
тога доба.

Стари предмети, историјске грађевине

Материјални споменици су најзанимљивији историјски 
извори. Замисли, ако у руци имаш један стари новчић 
из доба краља Матије, можда је тај исти новчић и краљ 
имао у руци. Ако посетиш Матијину палату у Вишеграду, 
шетаћеш по просторијама у којима се некада обрео и 
краљ.

Археолози* често приликом откривања старих руше-
вина и гробаља налазе предмете који касније доспевају 
у музеј. У музеју можеш видети стара одела, заставе, 
инструменте, оружје, алате и машине. Стари предмети 
нам приказују како су наши преци радили, борили се или 
се забављали.

Предмети из прошлости који су сачувани помажу 
да осетиш атмосферу једног старог доба и да обратиш 
пажњу на његове особености.

�� Потражи код куће старе новчиће с којима се већ не може 
плаћати! На њима обично пише које године су издати. Који је 
најстарији? Који је најновији?

И зграде су историјски извори, као нпр. древне тврђаве, 
дворци. Има и таквих у којима је сачуван оригинални 
намештај. Цркве су најстарије зграде, које и данас ко-
ристимо. Неколицина мањих цркава изграђена је још за 
време Светог Стефана (Szent István). Можда не знаш да 
се највећи извори налазе, управо, у месту где живиш, јер 
свака кућа има своју историју.

�� Какав се дворац, тврђава или каква се законом заштићена 
зграда налази у близини места где станујеш? Причај о њој.

повеља: документ који је састављен према 
спољним и унутрашњим формама и оверен 
печатом. 

кодекс: врста књиге карактеристичне за 
средњи век, садржи руком преписиване 
текстове. У почетку је кодекс писан на перга- 
мент, а касније на папир. Завршене стра-
нице су стављали између дрвених табли 
(коричили).

археолог: научник који се бави откривањем 
материјалних предмета из старих времена и 
тумачењем налаза.

Откриј која је најстарија црква у вашем 
насељу! Који су били најзанимљивији 
догађаји у историји те цркве?

Краљ Матија   �   На рељефу је натпис на 
латинском REX MATHIAS HUNGARIAE. Rex 
значи краљ. Шта мислиш, шта значи цео 
натпис? Какву помоћ пружа историчарима 
овај материјални извор?

� Одломак из хронике Јаноша Туроција

„У првој години своје владавине, Матија је силним јунаштвом разбио 
турску војску која је упала у Сремску жупанију, пустошила је и освајала 
тврђаве дуж реке Саве. У тој години римски цар Фридрих је са 
безмерним славољубљем жудио за мађарским престолом. Неколико 
барона му се придружило, и хтели су да протерају краља. Матија их је 
зауздао силом и умом.

�� Наведи на основу текста, против кога се борио краљ Матија!

Матијин златни новац   �   Шта видиш на 
грбу? Који део је истоветан са садашњим 
грбом, а који део се разликује од њега?
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Шта је разлика између приповетке и хронике?
�� Шта су историјски извори? Како их групишемо?
�� Наброј различите материјалне изворе!
�� Шта можемо закључити из тога што се у нашем језику 

појављују речи преузете од разних народа?

„Лављи“ бунар у вишеградској палати. Бунар је 
копија, оригинал се налази  
у Мађарском народном музеју.

писани извори

примарни
(истовремено су их 
сачинили  учесници 

догађаја)
Закони, повеље, 

писма

секундарни
(сачинили су их 

спољни посматрачи, 
или су накнадно 

направљени)
Кодекси, хронике, 

новине

материјални 
извори

Стара одећа, 
заставе,

новчићи,
кованице, 
грађевине, 

оружје, алатке

Нови преносиоци 
сазнања

усмени извори 
сећања

фотографије, филмовиСУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Историчар ради на основу 
писаних и материјалних извора.

 � Историјом језика се бави 
лингвистика.

 � Етнологија истражује порекло 
народних обичаја.

 � Предмети из прошлости се 
чувају у музејима, архивима* и 
библиотекама.

Врсте историјских извора

Како размишљају 
историчари ...
Историјско сазнање о прошлости 
се заснива на сачуваним изворима. 
Извор може бити било шта што 
потиче из прошлости.

Музеј у разреду
Потражите код куће неколико зани- 
мљивих старих предмета и фото-
графија! Замолите своје родитеље 
и баку и деку да вам о томе нешто 
испричају! На следећем часу уз 
помоћ вашег наставника од тих 
предмета направите изложбу!  

архив: институција у којој се чувају стара 
писма, рукописи, званичне повеље

� Прича о речима

Из турских језика су преузети изрази жети, јечам, бик, пшеница, свиња, 
свећа, коза, ован. С тим народима су Мађари живели заједно још пре 
освајања домовине. Из латинског језика потичу школа, кодекс, стил. 
Словенске речи су кајсија/бресква, купус, пустара, астал/сто, двор/
двориште, коса, слуга/слушкиња. Речи немачког порекла су бејгли, 
принц, панцир/оклоп, панир, пудер, шацовати/нагађати, шогор, 
гајтан. Речи енглеског порекла су ДВД, јакна, менаџер, имејл, фајл/
документ, хардвер, кечап, рели, пуловер, винчестер/хард диск. 

�� Одреди на основу значења речи шта смо научили од појединих 
народа!
�� Одреди на основу њиховог значења, из којег језика смо преузели 

речи најкасније!

Шта помаже рад историчара?

Историчарима много може да помогне и проучавање 
језика, јер изреке чувају успомену на неко историјско 
доба. Једна таква је, на пример, „Умро је краљ Матија, 
правда је пропала“. И саме речи имају своју историју. � 
Историјом језика се баве лингвисти.

Имамо древне обичаје о чијем пореклу ретко размиш-
љамо. Такви су, на пример, црвено јаје или поливање. Љу- 
ди на селу су овим обичајима хтели да повећају плодност 
стоке и  да би девојке више рађале, надајући се да би били  
богатији и да би се родило више деце. Стари обичаји и тра- 
диција такође могу бити историјски извори. Народним оби-
чајима се баве истраживачи етнографије (народописа). 

�� Шта славимо о Божићу, а шта о Ускрсу?
�� Потражите када је Пасха, ко је слави и шта се слави о том 

празнику!
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2.

АТЛАНТСКИ
ОКЕАН

ИНДИЈСКИ
OKEAH   

ТИXИ OKEAH

100 000 година 

50–60 000 година  

40 000 година 

15–30 000 година 

40–50 000 година   

Африка 

Европа Азија 
Северна Америка 

Јужна А
мер

ик
а 

Аустралија 

европеиди (бела раса) 
негроиди (црна раса) 
монголоиди (жута раса) 
аустралоиди 

Постанак човека

Људе је током историје увек заокупљало питање сопстве- 
ног настанка. О томе су разне културе и религије фор-
мирале различите претпоставке. Данас је најопштија при-
хваћена научна теорија по којој се човек прво појавио у 
Африци. Праисторија је најранији и најдужи историјски 
период човечанства, трајао је од настанка човека до појаве 
првих градова. Научници истражују свет праисторијског 
човека (прачовека) на основу више материјалних извора:

1. Људски остаци (кости, зуби, лобање).
2. Оруђа, алати и пећински цртежи које је човек сачинио.
3. Биолошка анализа родбинских веза појединих нађе-

них костију.
4. Проучавање живота данашњих заједница које живе 

начином живота наших предака.

Оно што је током развоја издигло човека изнад осталих 
виших сисара били су прављење оруђа и развитак говора. 

�� Како Библија говори о постанку 
човека?

�� Које изумрле животињске врсте 
познајеш? Наброј неке од њих! 
Зашто је човек био у предности у 
односу на њих?

�� Шта знаш о томе где су живели, 
како су прибављали храну 
праисторијски људи?

Наши преци из праисторије
Формирање данашњег човека био је веома дуг процес. И човекови преци, као и друга жива 
бића, требало је да се стално прилагођавају променљивој околини. Период од настанка човека 
до настанка првих царстава која су користила писмо називамо праисторија. 

Насељавање Земље   �   На којем континенту се најраније појавио предак данашњег човека?

Оруђа од камена које је правио прачовек   �   За шта су  
користили ово камење оштрих окресаних ивица?
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Оруђа користе и више врста животиња, али они та оруђа 
углавном налазе као готова. Врана каменом ломи орах, 
шимпанза штапићем чачка дебеле мраве из мравињака, 
горила се туче моткама. Насупрот томе, праисторијски 
људи су почели да преправљају оруђа тако да их могу 
боље користити. А говор им је омогућио не само да пока-
зују један другом како то треба да се ради, него и да се 
изразе. �

�� Уз помоћ којих извора истражујемо процес развијања 
човека?

�� Шта је разлика између коришћења оруђа код животиња и 
код човека?

�� Зашто је развој говора имао важну улогу?

Директни преци данашњих људи су се развили у 
Африци, и одатле су се селили у Европу и Азију. За 
време леденог доба ниво мора је био много нижи него 
што је данас.  Људи су тада и по сувом (копненим путем) 
могли прећи из Азије у Америку. Преци аустралијских 
домородаца су из правца Азије прелазећи са острва на 
острво стизали до своје нове домовине.

Тамо где је сунце било јако, кожа 
људи је остајала тамна, штитећи их 
од штетних дејстава сунчевих зрака. 
Код оних који су се преселили на 
север, кожа је постала светлија јер се 
од слабијих сунчевих зракова мање 
требало штитити. Било колико да 
се међусобно разликујемо, сви ми 
припадамо истој људској врсти. 
Латински назив за људску врсту је 
Homo sapiens (хомо сапијенс) што 
значи мудар (разуман) човек.

�� Чему се може захвалити што су људи 
постепено населили целу Земљу?

Лобање   �   Какве разлике примећујеш у величинама лобања, сразмерима дела лица и дела где се налази мозак  
и у зубима?

� Говор и људска заједница

Говор је омогућио да неко искуство које 
један човек једном стекне, касније цела 
заједница може да користи. Животиње 
могу да изразе само то што се управо 
тада и на том месту дешава. Људи могу да 
испричају какве борбе су водили њихови 
преци. Могу да се договоре када ће 
следећи дан ићи у лов. Човек је слаб када 
је сам, али заједница је јака. То је омогућио 
развој способности говора. 

�� У чему се разликују гласовни сигнали 
животиња од људског говора?
�� Какав однос постоји између људског 

говора и преношења искустава?

                       горила                          аустралопитекус                  неандерталац                         данашњи човек

Реконструисана слика о једној хорди
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Како размишљају историчари ...
Историчари користе и резултате других наука да би 
разумели дешавања из прошлости. 

Човеково прилагођавање
Поред историјских налаза и биологија помаже у дока-
зивању када су се на којем континенту појавили људи. 
Биолози сматрају да је велики део афричких народа 
међусобно ближи, него са народима који су се оданде 
одселили. Разлог томе је да је прилагођавање хладнијој 
клими променило људске особине, на пример боју коже. 
Они који нису прешли тај пут, није требало да се промене. 

�� Шта значи изрека: „Африка је колевка човечанства“?
�� Покажи на мапи, која се налази на почетку ове лекције, који 

континент су људи најкасније настанили?

Ецијево сачувано одело од крзна.  
Ловца из праисторије су пронашли 
замрзнутог у једном глечеру   �   Напиши 
састав о томе куда је могао да пође! Опиши 
какво је оружје имао, какву је одећу носио! 
Од чега је била скројена његова одећа? 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Где је постао данашњи човек? 
Зашто је населио цео свет? Зашто 
је способност говора била важна  
у процесу настајања човека?

�� Како се формирало братство  
и племе? Зашто је то помогло  
у уздизању човека?

�� Како су живеле праисторијске 
људске заједнице?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Формирање човека у Африци ¨ Насељавање Земље.
 � Употреба оруђа, говор.
 � Живот праисторијских заједница: 
Мушкарци ¨ лов, жене ¨ одгајање деце, сакупљање

 � Болесне у племену су лечили врачеви

 Прича о једном ловцу из 
праисторије 

Један праисторијски човек који је назван  
Човек из леденог доба или Еци, пронађен 
је у пограничном делу Аустрије и Италије,  
у долини Ецтал (Ötztal), смрзнут у леду. 
Више од пет хиљада и две стотине година 
је лежао испод леда ловац са својом 
бакарном секиром и луком. У великој 
хладноћи не само да се очувало његово 
одело од крзна, него и његово тело. На 
његовој кожи су нашли више тетоважа. 
Лекарска испитивања су потврдила да је 
ловац убијен стрелом. Током истраживања 
је откривено једно праисторијско убиство. 

Како су живели први људи?

Основа људске заједнице су постали породица и 
братство које се састојало од више породица. Прве 
заједнице нису биле веће од двадесет-тридесет особа. 
Чланови заједнице су међусобно расподелили рад, 
то им је помогло да преживе када је било веома хладно 
време. Мушкарци су ишли у лов и риболов, па су тако 
снабдевали заједницу месом и топлом животињском 
кожом. � Жене су одгајале децу, сакупљале бобице и 
воће, од крзна су шиле одећу, чувале су ватру.

Заједница је могла да заштити децу и болесне од 
дивљих животиња. Врач је познавао лековите траве, 
природне лекове, и понекад је вршио изненађујуће 
успешне операције. Ако би заједница запала у неприлику, 
тражио је савет од духова и богова. Од све бројнијих 
заједница су се формирала племена састављена од више 
братстава, на челу са племенским старешином. 

�� Зашто је расподела рада била важна из аспекта опстанка 
човечанства?

�� У шта су се врачеви разумевали? Која њихова делатност би 
и данас била корисна?
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3.

Тиса
  

Дунав 

Дунав 

Мориш

Криш 

Драва 

Сава 

Рудник кварца 
Учесталост појаве кварца 
у северном Задунављу:

Веома ретко 
Ретко
Мање учестало 
Учестало  
Веома учестало 

М е ч ек

Задунавске средње планине 

Северне  средње планине 

А
л

ф
е

л
д

 

Прачовек је већ правио оруђа, а могао је и из удаљених области прибавити себи оно што му 
је било потребно. Био је способан да размишља о томе зашто се у свету дешава све оно што се 
дешава. Стекао је искуство да један сабљасти тигар може да га убије, али да и он може да улови 
чак и мамута. Ко му је могао помоћи у томе? Мислио је да је то неко, ко је моћнији не само од 
човека, него и од сабљастог тигра, чак и од мамута.

Бизони на зиду. Праисторијска култура

�� Које су то природне појаве од 
којих се праисторијски човек 
бојао?

�� Зашто је ноћ била посебно опасна 
за праисторијског човека?

�� Зашто је успешан лов био важан 
за опстанак заједнице?

�� Шта мислиш, каквом робом 
су трговали у праисторији? 
Образложи свој одговор!

Развој израде оруђа

Човек из старијег каменог доба* је правио окресане 
алате од тврђих врста камења. Једна од тих врста је био 
кварц (кремен). Приметили су да приликом окресивања 
на тло падају мале варнице. Ако би варница пала на суву 
траву, она би се запалила. Човек је научио да пали ватру. 
Коришћење ватре је значило огроман корак у развоју. 
Могли су да испеку месо, да се огреју поред ватре када је 
хладно што је у леденом добу* спашавало живот. Светлост 
ватре је у ноћи држала дивље животиње на одстојању.

Камени ножеви, копља и врхови стрела су били 
олакшице у лову и преради хране и коже. Прављење 
оруђа је променило живот људи. Камен су прибављали 
разменом робе (трампом). � Требало је смислити шта да 
од њега направе, па на крају уз велико стрпљење окресати 
сувишне делове. 

�� Испричај како је човек научио да пали ватру! У чему је ватра 
помогла људима?

�� Није само човек обликовао камен, него је и прављење оруђа 
обликовало човека. Објасни како!

Европа

Африка

� Докази о трговини у праисторији

Трговина у праисторији се одвијала на  
сувом, па и једноставним чамцима на  
мору. Лов, риболов и сакупљање  су оп-
скрбљивали малу номадску заједницу 
храном и животињском кожом. Камење 
доброг квалитета или со, потребну за 
јело, су налазили само на раздаљини од 
више стотина километара. Када су током 
путовања ишли тако далеко, донели су 
са собом резерве камена и соли, али се 
дешавало и да путем размене то прибаве 
од других.

�� Који су докази за трговину у пра-
историји?
�� Која роба је била најпотребнија 

људима у каменом добу?

старије камено доба: први период каменог 
доба у којем је коришћено окресано камено 
оруђе

ледено доба: хладно раздобље у историји 
Земље, завршило се приближно пре десет 
хиљада година 

Праисторијски рудници кварца и распростирање оруђа од кварца 
у Задунављу   �   Каква повезаност се може приметити између места 
рудника и распростирања оруђа од кварца? Зашто у Мечеку не можемо 
наћи кварц из северног Задунавља?
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Први споменици уметности

Планирање, размишљање и спретност руку су, међусобно 
се ојачавајући, чинили човека све развијенијим. Приликом 
окресивања камења се дешавало да се формирају облици 
слични некој животињи или човеку. Радознали човек је 
даље радио на овим облицима, клесао је мале фигурице 
и скулптурице животиња и жена, које је касније могао да 
користи приликом неког обреда.�

У једној пећини у Мађарској је пронађена свирала са 
три рупе, направљена од медвеђе кости, на којој се могло 
извести пет гласова. Да је прачовек певао, не можемо 
доказати, али свирала показује да се нека врста музике 
већ тада појавила у животу људи.

�� Какви докази постоје о настанку уметности?
�� Расправљајте о томе да ли је прачовек певао!

Прачовек је нацртао оно што је видео у околини 
пећине. Ако је пре двадесет и седам хиљада година у води 
видео пингвина и фоку, нацртао је и то. Ове животиње 
показују да су се у ледено доба и у Средоземном мору 
настаниле поларне животиње. � 

Цртеже животиња многи тумаче тако да су их ко-
ристили за неку ловачку магију. Домороци у Аустралији 
и данас пре лова цртају сличне цртеже. 

�� Какве животиње се налазе на пећинским цртежима?
�� Шта може бити сврха ових цртежа?
�� Зашто се мисли да су цртеже користили за магичне обреде? 

Свирала од кости из пећине Ишталошке. 
На њој се могло извести само пет гласова.   
�   Осим музике, за шта су могли да 
користе свиралу са тако оштрим звуком? 
Шта доказује ова свирала?

Окресивање кварца.   
�    Са каменог 

језгра су лаганим 
ударањем скидали 

ивере од камена, све 
док нису постигли 

жељени облик 
оруђа. Потражи у 

тексту лекције, шта 
се још осим оруђа 

може направити 
окресивањем 

кварца!

� Како је камење путовало?

Једна од најпознатијих скулптурица из 
праисторије је Венера из Вилендорфа. 
Иако су је назвали праисторијском бо- 
гињом љубави, камена фигурица од је- 
данаест центиметара не личи на пре-
дивну богињу. Недавно се испоставило 
да се рудник кречњака од којег су је 
исклесали налази на територији данашње 
Чешке, више од стотину километара од 
Вилендорфа. Материјал каменог оруђа 
исте старости које је пронађено поред 
фигурице потицао је са још веће даљине. 
Претпоставља се да се ту није радило о 
размени, него је цела заједница током 
лета путовала у чешке планине, а зими се 
повукла у топлију дунавску долину, где се 
налази аустријски Вилендорф.
Када су пронашли фигурицу, покривао ју 
је црвенкасти слој окера. Ову природну 
боју су користили и за прављење 
пећинских цртежа. Стога што је фигурица 
Венере била офарбана у боју крви, 
извукли су закључак да су је користили за 
неки магични обред.

�� Какве закључке можемо извести о 
животу заједнице на основу фигурице?

Вилендорфска Венера   �   Облик дебеле 
жене је могао да представља плодност. 
Коса јој прекрива лице. Шта мислиш, 
зашто није важно лице фигурице? 
Какве боје је била фигурица када су је 
пронашли? 

tortenelem_5_2016.indd   15 2019. 04. 23.   12:28:09



16

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Које робе су биле најтраженије у праисторијској трговини? 
Зашто?

�� Шта се десило са морима на крају леденог доба?
�� Каквим средствима су покушавали да потпомогну лов?
�� Какве уметничке делатности су се појавиле већ у 

праисторији?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Упореба ватре: топлота, светлост, 
печење меса, одбрана

 � Употреба оруђа: окресани 
кремен, камени нож, копље, 
врхови стрела

 � Праисторијска уметност: 
скулптурице, свирале, амајлије, 
пећински цртежи

Како размишљају историчари ...
Помоћу разних извора можемо одговорити на различита 
питања.

Одакле потиче вилендорфска Венера?
У сваком руднику је другачији састав камења. О једном 
комаду кварца, уз помоћ техничких средстава, тачно може 
да се утврди из којег рудника потиче, па исто тако можемо 
да сазнамо одакле потиче камен од којег је направљена 
Вилендорфска Венера. Ако на мапи повежеш место где су 
пронашли камени алат и фигурицу са местом где се налази 
рудник, већ си добио један праисторијски трговачки пут. 

�� На које питање је одговор дало испитивање порекла кварца?

Праисторијски тур на једном пећинском 
цртежу   �   Цртеже којих животиња су 
пронашли у подводној пећини? За чега су 
могли да користе ове цртеже?

Цртеж аустралијског домороца из  
20. века   �   Коју животињу лови домородац? 
Шта је желео да потпомогне цртежом? 
Да ли је цртеж нацртао пре или после 
лова? Образложи свој одговор! Какве 
праисторијске обичаје доказују овакви 
цртежи?

 Тајна подводне пећине

Један француски ронилац је пронашао једну подводну пећину на 
дубини од тридесет и пет метара од нивоа мора. Како је уронио у 
пећину видео је да стрми улаз води у огромни простор који је био 
сув. Осветљавајући својом лампом, на зиду је видео слике које су 
приказивале трагове људских руку и животиње. Осим бизона, коза 
и дивокоза видео је и три пингвина и једну фоку. Улаз у пећину је 
у ледено доба још био изнад нивоа мора. После отапања огромне 
количине леда ниво воде се подигао, па је тако улаз доспео под воду.

�� Зашто се на крају леденог доба подигао ниво мора?

Почетни облици религије

Скулптурице и пећински цртежи показују да је човек 
веровао у силе које су моћније од њега, у богове, и 
желео је и да утиче на њих. Овај почетни облик религије 
називамо магија. Људи су правили фигурице и амајлије 
које су могли да носе око врата, и веровали су да ће их то 
заштитити у борби, лову или против болести.

�� Од којих опасности су желели да се заштите магичним 
обредима?
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4.

�� О којим мађарским пећинама 
си већ чуо? Има ли међу њима 
и таквих у којим је становао 
прачовек?

�� Где је могао да станује прачовек, 
ако није живео у пећини?

�� Какве материјале је могао да нађе 
у природи за градњу куће?

Обично кажу да су људи у праисторији живели у пећинама. Боље је да се каже да су живели и 
у пећинама. Зато што су живели и у таквим пределима где уопште није било пећина. Где су се 
онда увукли од хладноће и олује? Како су се и зашто формирале веће настањене заједнице које 
називамо насељима, а са мало претеривања и градовима?

Из пећина у насеља

Праисторијска налазишта у Мађарској. У пећини Ишталошке су 
пронађене кости ирваса, праисторијског бизона, длакавог мамута и 
козорога.   �   Како су кости доспеле у пећину?

Живот у пећини и ван пећине

Праисторијски људи, који су кори-
стили алате од камена, живели су у 
малим групама. Често је требало да се 
селе, да би нашли ново воће, бобице 
и биљке за јело. Зато нису имали 
стално станиште. Један део пећине 
у којој су живели, нису користили за 
становање, него је служио као место 
за приношење жртава. У сваком добу 
човек је волео да се настани поред 
воде, међутим није било сигурно да је 
у близини пећине било извора. Вода 
је поред ублажавања жеђи значила 
и извор хране. Оштрим харпунима 
и удицама су могли из воде да хватају рибе, које су биле 
сигурнији плен од мамута. Велике животиње су терали у 
унапред припремљене замке, јаме прекривене гранама,  
и убијали их камењем.

Копља и стреле са каменим врховима нису били 
погодни за ловљење пећинског медведа, мамута или 
праисторијског бизона. Било је важно да се дивљач тера у 
одговарајућем правцу, а за то је била потребна сарадња. 

На основу пронађених налаза, историчари 
овако замишљају један пећински стан 
праисторијских људи.  
Овакве слике називамо реконструкционе 
слике.   �   Наведи што детаљније шта се 
налази на слици!

Погледај у електронском материјалу 
уџбеника какве остатке су пронашли у 
Вертешселешу!

Т
ис

а 

Дунав

Мориш 

Кериш

Драва

Сава 

Ерд 
Ловаш

Вертешселеш

Пећина 
Ишталошке 

Пећина 
Пешке Шубаљук 

Пећина Селета 
Пећина 
Диошђертаполца 
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Како размишљају 
историчари ...
У историји је карактеристично то 
да једна промена има више исто-
времених узрока

Зашто су настала прва насеља?
Највише историчара сматра да су 
производња хране и формирање 
начина живота са сталним станиш-
тем у међусобној узрочно-после-
дичној вези. То зато мисле, јер су у, 
до сада откривеним праисторијским 
насељима, свуда пронашли трагове 
производње хране. Међутим, у по-
следње време су археолози откри- 
ли више налазишта где су заједнице 
које су се бавиле ловом створиле 
насеља, и само су са смањењем 
фонда дивљачи прешли на произ- 
водњу хране. За изградњу насеља 
је била потребна велика органи-
зованост. Историчари су схватили 
да је више узрока утицало на 
стварање насеља. 

�� Погледај слике, као и лектиру и текст 
лекције! Шта мислиш, који други 
узроци су осим производње хране,  
могли водити ка формирању једног 
села? 

Лов је код мушкараца развио способност оријентације, 
групну организованост и говор. Жене су у околини 
табора сакупљале воће и бобице, и са собом су носиле 
и своју децу. Стално су биле заједно, па им се зато брже 
развила способност говора. 

Да би се заштитили од хладноће, правили су шаторе 
и колибе од животињске коже, дрвета и костију од 
животиња. Разбацане кости, камена оруђа, камење за 
учвршћивање шатора и остаци огњишта око изграђених 
насеља у близини воде, већином на гребенима брежуљака, 
говоре о њиховом начину живота. Врхове праисторијских 
шатора су често држале кости и кљове од мамута. 

�� У каквим шаторима су живели људи у каменом добу? 
Погледај први део цртаног филма „Ледено доба“! Како живе 
људи у филму? Напиши шта је оно што је само прича, а шта је 
оно што је стварно могло бити!

Прва насеља

Настањивање као начин живота је последица огромне 
промене коју називамо производња хране. Заједницама 
које су се бавиле ловом и сакупљањем, било је несигурно 
да ли ће следећи дан имати шта да једу. Обрађивање 
земље и гајење животиња су људима пружали сигурност 
да ће сваки дан имати шта да вечерају.

Изгледа да су се људи прво населили тамо где су у 
великом броју живеле животиње за лов и где су расле 
јестиве биљке, и тамо су градили насеља и светилишта. � 

Реконструкциони цртеж једног 
праисторијског станишта   � У којем 

добу су живели ови људи? Од чега и како су 
направили колибу?
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Сумирај шта су могли бити 
разлози настањивања!

�� На какавим местима се човек 
настањивао?

�� Каква оруђа и какве је материјале 
користио прачовек да би себи 
направио станиште?

�� Како се човек бринуо о заштити 
свог станишта?

�� Које животињске врсте су почели 
да гаје? Какву су корист доносиле 
поједине животиње?

Своје куће су изградили од трајних материјала, дрвета и 
камена. Када је плен био мањи, почели су да саде воћке и 
сеју жито. Ухваћене животиње, козе, овце, краве су свесно 
почели да узгајају. То је било припитомљавање. Насеља 
су градили на врховима брежуљака, и дешавало се да су 
их окруживали земљаним рововима и оградом од коља. 
Храна која се накупила после жетве, помагала је да се 
преживи зима. Камена оруђа су већ финије обликовали 
глачањем. На основу оруђа ово доба називамо млађе 
камено доба, које је карактерисало распростирање 
производње хране. 

Пораст становништва је формирао слојеве у друшт-
ву. Богатији земљорадници или узгајивачи животиња 
су водили друштво, а сиромашнији су били послушни. 
Организованост и изграђени ров око села су значили 
велику помоћ не само у одбрани од дивљих животиња, 
него и у борби против непријатељских људских група. 

�� Зашто су људи градили насеља на врховима брежуљака?
�� Какву предност је значило ако је заједница имала један 

водећи слој?

Светилиште кружног облика у Турској   �   Одговори на основу лекције 
и лектире због чега је специфично ово налазиште које је настало пре 
почетка производње хране!

� Светилишта на врховима 
брежуљака

Нова истраживања су открила необичне 
налазе. У јужном делу Турске су на једном 
брегу открили огромна светилишта. Ис-
клесани камени стубови који су држали 
кров, били су дугачки пет и по метара, 
а тежина им је достигла петнаест тона. 
То одговара тежини једног натовареног 
мањег камиона. Остаци хране који су 
пронађени у светилишту доказују  да је 
градња текла још пре производње хране. 

�� Какви остаци хране су могли бити у 
светилишту? Ако храна није добивена 
ни обрадом земље, ни  гајењем живо-
тиња, одакле је онда потицала?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Номадски начин живота: лов, риболов, сакупљање, 
привремено станиште

 � Настањивачки начин живота: обрада земље, гајење 
животиња, занати, насеља

 � Раслојавање друштва: богатији и сиромашнији 
земљорадници
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5.

�� Колико дана има у једној години?
�� Колико месеци има у једној 

години?
�� Како је астрономија повезана са 

мерењем времена?

Од лунарних година до соларних година

20

Колико имаш година? Када си се родио? На ова питања лако можеш да одговориш. Али, да ли си 
размишљао о томе да ти је за одговор потребно рачунање времена? Да ли си знао да су људи 
током историје користили многе начине рачунања времена?

Погледајмо у небо!

Већ су и људи у праисторији приметили да је Месец само 
један дан сасвим округао, затим се смањује, а касније 
расте. То су сматрали за један месец. Почетак новог месеца 
су везивали за појаву младог Месеца. Међутим, у животу 
људи у праисторији важнија је била промена годишњих 
доба, када су се смењивали пролеће, лето, јесен и зима, 
када је било хладно, и када је било топло. 

Први земљорадници су већ много боље морали да 
пазе на месеце, јер није било свеједно када сеју, саде или 
жању. У Египту је почетак године одређивала годишња 
поплава Нила.  

�� У мађарском језику реч „дан“ има два значења. Шта би било 
објашњење за то?

Када је било?

У Египту су једну годину одређивали према владавини 
фараона, на пример: „У трећој години владавине 
фараона Тутанкамона“. За то су биле потребне листе 
на којима су уписивали име фараона и колико година су 
владали. Међутим, то је водило до грешака. Поред тога, о 
години се ништа није знало ако су се изгубиле листе које су 
набрајале године. Проблем је био и у томе што нису могли 
да укажу на догађаје старије од прве године на листи, или 
на нешто што ће се догодити у будућности, у којој години, 
наиме, то још није имало своје име.

Јевреји су почели да рачунају године  од стварања 
света, према времену које су они одредили. Мислили 

су да нема смисла давати раније 
време од стварања, јер свет још 
није постојао. Овај календар је био 
погодан за бележење свих исто-
ријских дешавања и за догађаје у 
будућности.

■  Зашто осетимо потребу да датуме до- 
     гађаја једносмислено одредимо?
■   Каква решења су пронашли за одређи- 
     вање почетка рачунања времена?

Атински водени сат који су користили на 
суду. Њиме су мерили колико дуго говоре 
тужилац и бранилац. Обојица су добили 
толико времена док вода из горње посуде 
није прецурила у доњу   �   Зашто на суду нису 
користили сунчани сат? Да ли сунчани сат 
мери минуте?

Направи водени сат!

Узми две веће пластичне чаше за павлаку, и на страницу једне, 
мало изнад дна пробуши малу рупу. Напуни је водом, стави на 
пластичну кутију тако да вода капље у доњу чашу! Успут посматрај 
часовник! После једне минуте затвори рупу. У доњој чаши има 
тачно један минут воде. Ако поново желиш да измериш један 
минут, воду из доње чаше преспи у горњу пробушену чашу! 
Можеш да измериш, стварно ће капљати један минут. 
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Како рачунамо године?

Наше рачунање времена за основу узима време прет-
постављеног рођења Исуса Христа. Чињеница је да ни то 
нису тачно израчунали, али на традиционалним датуми-
ма не вршимо промене зато што би то изазвало велику 
забуну. Промена у односу на јеврејски календар је што 
пре Христовог рођења године рачунамо унатраг. На 
пример, по традицији су Рим основали 753. године (пре 
Христа, или пре нове ере, пре н.е). Код овог рачунања 
времена треба пазити на две ствари! Пре почетне тачке 
нашег рачунања времена године бројимо унатраг, дакле 
година после оснивања Рима је 752. пре Христа. Друго 
на шта треба да се пази то је да се Христос родио у првој 
години. Пре 1. године после Христа кажемо 1. година пре 
Христа (1. година пре н.е.), дакле, нулта година не посто-
ји. Ако желиш да знаш за неку годину пре почетне тачке 
рачунања времена, пре колико година је била, сабери је 
са текућом годином, али одузми једну годину, јер је то 
непостојећа нулта година!

�� Израчунај пре колико година су биле прве Олимпијске игре 
(776. п.н.е.)! Уради то у својој свесци!

�� Пре колико година је била битка на Маратонском пољу (490. 
п.н.е.)?

Ђото: Света три краља (1306)   �   Шта видиш на слици изнад штале? 
Шта је улога Христовог рођења у рачунању времена?

Како размишљају 
историчари ...

Један извор може да дâ одговор на 
разна питања, али зато треба да се 
зна шта се из чега може закључити.
Ако имамо писмени извор да је било 
помрачење Сунца, тачно се може 
унатраг израчунати када се десио 
догађај који се везује за помрачење 
Сунца.

Гнев богова или помрачење 
Сунца?
За време једне битке у старом веку  
Сунце је нестало. Ратници су се 
уплашили, јер су мислили да су се 
богови наљутили на њих. Застрашу-
јући догађај су историчари забеле-
жили. Израчунавајући датуме појаве 
помрачења Сунца, данас знамо да 
се битка десила 29. маја 585. године 
пре н.е. у Малој Азији.

�� У овом случају, знања које научне  
гране су била потребна историча-
рима?
�� Зашто су научници старог века забе-

лежили помрачење Сунца?
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Шта је људски век?

Године обухватамо у веће групе. Десет година је једна 
деценија, сто година је један век, хиљаду година је један 
миленијум. Ако је било несигурно пре колико година 
се десио неки догађај, користили су и израз људски век 
(људско поколење). То је значило отприлике тридесет 
година, односно сто година је било отприлике три људска 
века.

�� Колико људских векова је сто година? А тристо година?
�� Цар Август је умро 14. године н.е. Пре колико миленијума је 

то било?
�� У којем миленијуму и у којем веку ми данас живимо?

Границе раздобља у историји

Називи и границе историјских раздобља се заснивају на 
установљавањима историчара. Праисторија је трајала 
од периода настанка човека до појаве првих царстава 
(око 3000. п.н.е.). Затим следи стари век који је завршен 
пропашћу Западног римског царства (476). Завршетак 
следећег, средњег века, пратиле су многе расправе. Данас 
за то сматрамо откривање Америке (1492), што је уједно и 
почетак новог века. Као што се види, границе историјских 
раздобља су такви догађаји, који су донели значајне промене 
у историји човечанства. Зато их сматрамо  прекретницама.  

�� Зашто је корисно да историчари приказивање историје 
разлажу на раздобља?

�� Наброј по редоследу велика историјска раздобља!
�� Шта је људски век?

Потражи у библиотеци такве књиге у 
којима се брзо може наћи шта се десило 
490. год. п.н.е.! 

Сунчани сат из старог века   �   Израчунај 
на колико сати су поделили један дан! 
Пази, један урез се не види. Који је то део 
данашњег броја дневних сати? Када нису 
могли да користе сунчани сат?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Какве методе су користили за одређивање времена?
�� Направи једну временску праву која приказује називе 

великих историјских раздобља и како су се раздобља 
ређала!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Промена годишњих доба ¨ 
планирање земљишних радова

 � Деценија, век, миленијум, људски 
век

 � Праисторија, стари век, средњи 
век, нови век, савремено доба

 � Рачунање времена: пре Христа 
(п.н.е.), после Христа (н.е.)

�� Покажи на временској оси када си се родио!

п.н.е. 

2000

п.н.е.

1000

Христово 
рођење

н.е. 
1000

н.е.

2000

� Једна друга ознака

У старијим књигама које су објављене 
пре 1989. могу да се виде скраћенице пре 
р.в. и р.в. Скраћеница пре р.в. значи пре 
рачунања времена (= пре Хр.), а р.в. значи 
по рачунању времена (= после Хр.)

�� Потражи у библиотеци такву књигу у 
којој ћеш наћи ознаку пре р.в.! Погледај 
када је књига објављена!
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6.

Арапско полуострво
Персијски залив 
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Сиријска пустињ
а

М Е С О П О ТА М И Ј А

Ц р н о  м о р е  
Каспијско море 

Плодна територија

битумен: топљив, црни материјал, може 
се наћи у налазиштима сирове нафте. На 
територији некадашње Месопотамије данас 
има много нафтних бушотина.

Према данашњим сазнањима, први градови у Месопотамији су се формирали пре пет хиљада 
година. Ту су настале прве организоване државе, и ту се већ јако рано појавила употреба писма. 
Тиме је у историји човечанства започело ново раздобље, које називамо стари век. Ту су први пут 
писмено утврдили законе.

Први градови у Месопотамији

�� Шта називамо градом? 
�� Шта је било потребно да би се 

формирала насеља са великим 
бројем становника?

�� Зашто је тешко управљати 
животом једног града?

�� Којим циљем се могло развити 
писмо? 

23

Први градови у Месопотамији у старом веку. У Уруку је краљ био  
Гилгамеш �   �   Очитај са мапе, између које две реке лежи 
Месопотамија! Зашто се људи радо насељавају поред река?

Вавилон у старом веку

Месопотамија се налази између река Тигра и Еуфрата, 
зато је значење те речи Међуречје. Вавилон је лежао 
на обали Еуфрата. Путници су улазили у град кроз 
огромну капију покривену шареним циглама. И улице су 
поплочали циглама. И куће, и храмове, и палате су зидали 
од цигала, сушених на сунцу, и нису их учвршћивали 
кречом или цементом, него битуменом*. На десној страни 
од главног пута је стајао огроман вишеспратни торањски 
храм, зигурат. На основу њега се формирао библијски 
мит о Бабеловом торњу. Из реке су се у сваком правцу 
гранали канали. Водом из канала су наводњавали 
оранице, зато што у Месопотамији јако ретко пада 
киша. То се назива обрађивање земље наводњавањем. 
Уз помоћ наводњавања постигли су богатије приносе, па 
су могли да опскрбе храном више људи. 

Краљевска палата се издизала над осталим кућама.  
Краљ је управљао државом. Чиновници палате су 
организовали изградњу и чишћење канала. Земљорад-
ници су зато  плаћали порез, да би се од тога издржавала 

� Еп о краљу Урука

Зато што је Гилгамеш наметао изград- 
њу, становници града Урука су замолили 
богове да им помогну. Богови су створили 
Енкидуа, једног веома јаког човека, који 
се борио против Гилгамеша. Пошто силом 
ни један није могао да надјача другога, 
они су се спријатељили. Када је Енкиду 
умро, Гилгамеш је желео да врати свог 
пријатеља у живот. Краљ је пошао да нађе 
траву вечног живота. Успео је да нађе ту 
траву, али док је спавао, једна змија ју је 
прогутала. Гилгамеш је морао да прихвати 
да човек не може бити бесмртан. 

Гилгамеш, краљ Урука је заиста посто-
јао, а дуга песма (еп) о њему са много 
чудесних елемената је обогатила причу. 

�� Зашто су становници града Урука тра-
жили помоћ од богова? 
�� Какву поуку можемо извући из чудесне 

приповетке о Гилгамешу?
�� Потражи на мапи град Урук!
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� Знакови утиснути у глину

О убирању пореза је требало водити 
евиденцију. Краљева дела и законе је 
требало записати. Зато је у Месопота-
мији настало клинасто писмо. Школу за 
писаре су називали домом таблица, зато 
што су клинасте знакове утискивали 
и угребавали у меке глинене таблице. 
Важније плочице су испекли, тако да 
су се оне сачувале хиљадама година. 
Глинене таблице су важни извори из тог 
доба, оне омогућавају да упознамо живот 
становника Месопотамије у старом веку. 

војска која је бранила град. И градске зидине су подигли 
због заштите унетог приноса и људи. Градске зидине 
Вавилона су биле тако широке, да су на њиховом врху 
могла да прођу двоја кола упоредо.

�� Наброј какве грађевине су стајале у Вавилону!  
�� Који су били разлози формирања краљеве власти? 

Месопотамија која живи са нама

Из Месопотамије су нам остали први писани извори. 
Из њих знамо и причу о Гилгамешу, краљу Урука. Многе 
проналаске из Месопотамије користимо и данас. У 
Месопотамији је једва било камења, зато су користили 
глину за прављење посуда и цигли, а и за писање. � 
Градске зидине и торањски храмови су такође грађени 
од цигле од глине. Астрономи из Месопотамије су тачно 
запазили и израчунали кретање планета. Нису користили 
декадни, него бројевне системе са основом шездесет и  
са основом дванаест. Успомена на то је да у једном дану 
има двадесет и четири сата (12 х 2), у једном сату има шезде-
сет минута (12 х 5), и круг је 360° (30 х 12). У Месопотамији 
су први пут користили точак и грнчарско коло. Деца су  
у школи учила да пишу, читају и рачунају. 

�� Како мађарска (и српска) реч „туце“ чува успомену на 
месопотамијски бројевни систем?  

�� Каква повезаност може бити између обрађивања земље 
наводњавањем и астрономије?

�� За шта користе грнчарско коло?
�� За шта се данас користи нафта и асфалт који се прави од 

битумена? Помисли на то, по чему ходаш на улици, и шта 
покреће аутомобил!

 
 

Месопотамски проналасци  � Уз помоћ 
слике наброј месопотамијске проналаске!

клинасти 
знак:

значење:

долази, одлази, иде,  
пешачи, шета, итд.

гради, подиже, расте, 
намешта, утврђује, итд. 

разастирати, развлачити 
тесто, пече, пече хлеб
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Зашто се у Месопотамији 
развило обрађивање земље 
наводњавањем?

�� Какве грађевине се могу наћи  
у једном граду у старом веку?

�� Наведи примере шта су 
све правили од глине у 
Месопотамији у старом веку!

�� Које месопотамијске 
проналаске користимо и данас 
у свакодневном животу?

Зигурат   �   Заврши израз „Вавилонска ...“ Када за нешто то кажемо?  

Напрегни свој мозак!

�� Прочитај следећу загонетку! 
Шта мислиш, шта је решење?

„Ту улазе са затвореним очима, aли са 
отвореним очима одатле излазе:“

(решење: школа) 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Месопотамија: између Тигра и Еуфрата, обрађивање земље 
наводњавањем, Бабелов торањ

 � Месопотамијски проналасци: клинасто писмо, грнчарско 
коло, точак, бројевни системи са основом дванаест и са 
основом шездесет

Како размишљају 
историчари ...
Познавање историје се заснива 
на изворима који су нам остали из 
прошлости. Путем писаних извора 
можемо добити одговор и на таква 
питања о којима предмети не 
говоре ништа.

Прва библиотека на свету
Веома важни извори о историји 
Месопотамије у старом веку су 
глинене таблице са клинастим пис-
мом. У Месопотамији је основана 
прва библиотека. Археолози су је 
и пронашли. Од хиљаду и петсто 
глинених таблица сто су књижевна 
дела, међу њима и Еп о Гилгамешу. 
На осталим глиненим таблицама су 
текстови из медицине, математике 
и закони. Таблице су држали на 
полицама за књиге.  

�� Напиши таква питања о Месопота-
мији, на која је могуће одговорити 
само на основу писаних извора!

Месопотамијски зигурати

Зигурати су били месопотамијски степенасти торањски 
храмови. Вавилонски зигурат је инспирисао Библијску 
причо о Вавилонској кули. Према Библијској причи, 
становници Бабела (или Вавилона) су хтели да саграде 
торањ који би достигао до неба.

Градња торња према Књизи Постања

Саградимо град и торањ чији ће врх бити до неба. Стекнимо себи име, и 
немојмо се расути по земљи!

Онда је Господ сишао, да би погледао град и торањ. Овако је 
прозборио: Гледајте, чине један народ и говоре један исти језик. Убудуће 
ништа им неће бити немогуће, ако нешто замисле да ураде. Зато сиђимо 
и помутимо им језике, да не разумеју  један другога шта говоре!  

�� Напишите како прича објашњава порекло торња!  
�� Чиме прича образлаже да данас на земљи има много језика?
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7.

�� Реци, шта си чуо о древним 
Египћанима. 

�� Шта једна река може дати онима 
који живе на обали?

�� Зашто поплава једне реке може 
бити корисна?

Не постоји дете које није чуло за пирамиде или за мумије. У музејима на египатским изложбама 
можемо видети највише деце. Шарена слова хијероглифа и божанства са животињским главама 
за данашње људе изгледају веома необично и привлачно. Та узбудљива култура старог века се 
формирала у долини Нила пре отприлике шест хиљада година.

У долини Нила. Свакодневица и празници

Вода која значи живот

Нил је једна од најдужих река на свету. Људи су се 
населили поред Нила веома рано. Сваке године је 
плавио у исто време, покривајући водом и плодним 
муљем површине које су лежале ниже. У Египту, где 
једва да пада киша, плављење Нила је значило 
живот. Египћани су воду која се излила спроводили у 
резервоаре за воду, а на површине које су биле више 
воду су подизали конструкцијом сличном ђерму. Овај 
посао су организовали земљопоседници да би се, 
становништво са иначе сувог и пешчаног предела, 
снабдевало храном. Отприлике 3000 година п.н.е. су 
се ујединили Доњи и Горњи Египат. Владара уједињене 
државе су касније називали фараоном.

�� Како су користили плављење Нила? 
�� Зашто је било корисно да је цео Египат водио само један 

фараон?

Долина Нила   �   У које море се улива Нил? 
Један део рудника камена је био у близини 
Асуана. Одговори на основу мапе, како је 
огромно камење могло да се допреми на 
место градње пирамиде? Плодно поплавно 
подручје Нила је означено зеленом бојом. 
Очитај са мапе, која територија се граничи са 
Нилом са запада. 

Арапско полуо с т рво

Персијски залив 

Средоземно море 

Нил 

А Ф Р И К А  
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о
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р
е

Аденски залив 

ГОРЊИ ЕГИПАТ

ДОЊИ ЕГИПАТ

Хелиополис 
Мемфис 

Теба 
Ахетатон (Ел Амарна) 

Абудос 

Гиза 

Сиена 

пирамида
поплавно подручје Нила 

(Асуан) 

Либијска 
пустиња

Сиријска пустиња

Нубијска пустиња 

Египатске пирамиде   �   Фараоне су сахрањивали у огромне пирамиде 
изграђене од камена. Највећа пирамида је оригинално била висока 
више од 146 метара. Распитај се, колико је висока највиша зграда у ва- 
шем насељу! Будимско Гелертово брдо се издиже 139 метара изнад 
Дунава. Шта је више, брдо или пирамида?
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Египатско друштво

Приликом прављења мумија умрле су сецирали, то је 
потпомогло развој медицине. Фараона су после смрти 
поштовали као бога. Тело су му сачували у облику мумије, 
а за место вечног починка су му градили пирамиду или 
гроб у стени. � За изградњу пирамиде били су потребни 
инжињери и знање математике, а за израчунавање датума  
када ће бити поплава били су потребни астрономи.

Научници су постајали од оних који су били писмени, јер 
је само мало њих могло да научи компликовано египатско 
писмо. �

Изградња насипа и пирамида је био задатак сиро-
машних сељака, који у време поплаве и онако нису могли 
да раде на земљи. У Египту је било мало робова, јер једва 
да је било потребе за њиховим радом. Храмове, палате и 
гробове су украшавали огромним скулптурама, украсним 
натписима и рељефима. И данас се дивимо делима еги-
патских занатлија и уметника. 

�� Зашто су Египћани правили мумије? За свој одговор користи 
извор и слику!

 
Шаролики свет богова

Египатску религију је карактерисало многобоштво. 
Првобитно су сваки град и свака провинција имали своје 
богове, али стварањем царства су почели да поштују неке 
богове и на другим местима. Један од најважнијих био је 
бог Сунца, Ра, јер је одређивао дане и године. Египћани су 
сматрали да им и душа умире, када се тело уништи. Мумије 
су им биле потребне зато да заштите леш од уништења. 
Пошто су се толико пуно занимали смрћу и другим светом, 
разумљиво је да су поштовали као једног од најважнијих 

Египатски хијероглифи. Заокружена реч је име 
једног фараона   �   Зашто је било тешко да се 
науче хијероглифи? Који знак се појављује у 
обе карике?

� Опис грчког историчара Херодота 
о прављењу мумије

„Изврше балзамовање, а најбољи начин 
је овај. Прво кроз нос изваде један део 
мозга кривим гвожђем, а други део затиру 
средствима која се усипају. Затим оштрим 
етиопским каменом засеку слабине и 
уклоне сва црева. Доњи део тела испирају 
палминим вином, затим преломљеним 
средствима за кађење поново ишчисте, 
испуне разним средствима за кађење, и 
на крају зашију. После тога у тело утрљају 
шалитру*, и склоне га седамдесет дана. 
После седамдесет дана оперу, цело тело 
увију тракама од платна, и намажу гумом, 
коју су Египћани користили уместо лепка. 
После тога рођаци однесу леш и ставе га 
у дрвени ковчег који има људски облик.“ 

�� Зашто је требало одстранити унутраш-
ње органе? Шта би се десило са телом 
да су они остали унутра?

� Свето клесање

Реч хијероглиф значи свето клесање. Свето је било зато што су 
свештеници клесали текстове на зидове храмова, пирамида и зидове 
гробова, али су их писали и на листове папируса. Хијероглифи 
су настали пре отприлике пет хиљада двесто година. Сличице су 
означавале један глас, један слог или једну реч. Појам који припада 
диску на слици је било Сунце, али могао је да означава и слог „ра“. 
Користили су и такве знакове који су одређивали значење других 
знакова. Око имена фараона су стављали мали круг. Будући писари 
су од своје десете године почели да уче да пишу. На то упућује запис 
једног учитеља: „Тај дечак седи на ушима. Онда чује, ако га ударају.“

�� Сумирај на основу слике и извора, зашто је било тешко да се науче 
хијероглифи! 
�� Шта значи да дечак седи на ушима?

друштво: заједница коју организују људи 
на једној територији, састоји се од мањих и 
већих група, слојева, на пример слободни, 
робови, племство

шалитра: врста соли која издваја воду из 
околине
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Изида и Озирис. На златној скулптурици са 
десне стране је Изида, са леве њен син Хорус  
а у средини Озирис   �   Шта симболише диск 
на Изидиној глави? Потражи у причи какву 
главу је имао Хорус!

Прављење листа од папируса. Египћани су писали на листове које су 
правили од стабљике водене биљке – од папируса. Књиге су биле у облику 
смотуљака, нису се састојале од листова   �   Кажи на основу слике, 
како се правио лист папируса! Египатски папирус можеш видети у 
музејима у Будимпешти и у Дебрецину. Каквим знаковима су писали на 
листове папируса у Египту?

Од три бога који се помињу у причи, 
који је имао светилиште у Сомбатхељу? 
Погледај веб страницу сомбатхељског 
Исеума! Веб страница: 
http://www.iseumsavariense.hu 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Зашто је у старом Египту требало 
правити резервоаре за воду?

�� Зашто су Египћани правили мумије?
�� Шта је карактерисало религију 

Египћана?
�� Шта је помогло развој појединих 

наука?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Нил: плодни муљ, обрађивање 
земље наводњавањем

 � Око 3000. године п.н.е. уједињење 
Доњег и Горњег Египта

 � Фараон, пирамида, мумија, 
хијероглиф

 � Многобоштво

богова Озириса, господара подземног света и његову жену 
Изиду (Изис).  

Изида и Озирис су живели у браку. Бог пустињске олује је убио 
Озириса и исцепао га на делове. Изида је сакупила делове тела и 
саставила га и умотала у платно. Тако је створена прва мумија. Озирис 
се преселио у подземни свет, и постао господар мртвих. Њихов син је 
био Хорус који је имао главу сокола.

Бројне египатске богове су приказивали са људским 
телом и животињском главом, али било је и таквих које 
су представљале праве животиње. На пример, Аписа 
је отеловљавао прави бик који је изабран са посебном 
брижљивошћу.

�� Шта су биле карактеристике египатске религије?

Игра и забава

Различити спортови и игре су такође припадали египатској 
свакодневици (и војној обуци). То су трчање, веслање, 
али очуване зидне слике приказују рваче, песничаре и 
играче лоптом, чак су у сувом песку пронађене и кожне 
лопте испуњене  длаком. Волели су и игре за таблом, али 
правила игре су, нажалост, непозната. Омиљене забаве су 
им биле пецање, лов и хватање птица.

�� Упореди забаву Египћана и данашњих људи! Шта су слич-
ности, а шта су разлике?
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�� Које богове су поштовали Египћани?
�� Које библијске приче познајеш? Испричај једну!
�� Погледајте у атласима места библијских прича!

Албрехт Дирер: Адам и Ева (1507). Према 
јеврејској, хришћанској и муслиманској вери 

Адам и Ева су били први створени људски пар    
�   Како прича Библија о стварању човека?

Најпознатија књига на свету је Библија*. Прва половина, Стари завет (Хебрејска библија), говори 
о стварању света, првом људском пару, судбини јеврејског народа пуној борбе. Осим тога садржи 
филозофска и књижевна дела, а такође и правни материјал. Други део, Нови завет на грчком језику, 
приказује историју и учења Исуса Христа и његових ученика, односно формирање хришћанства.

Библијске приче

Јеврејска вера

Старозаветни део библијских прича говори о доласку 
јеврејских племена у Ханан (Канан). Касније су се нека 
племена настанила у Египту, одакле су се током 13. века 
п.н.е. вратила назад. О том исељавању у Библији говори 
прича о Мојсију. Јеврејска вера поштује само једног 
бога, зато је називамо монотеистичка вера. У јеврејској 
вери етичко живљење, и људско држање одређују божији 
закони, а десет заповести су дефинисале и данас важеће 
етичке норме.

Изгнанаство из Раја*

Када је Бог видео да су јели воће са дрвета доброг и лошег знања, рекао 
је човеку: „Пошто си послушао речи жене, и јео са дрвета, мада сам 
забранио да једеш са њега, земља ће због тебе бити проклета. Са муком 
ћеш се од ње хранити сваки дан у животу. Трње и коров ће ти рађати. 
Треба да једеш зеље пољско. Хлеб ћеш јести са знојем лица свога, док се 
не вратиш у земљу од које си постао.“ (на основу Постања, гл. 3.)

Потоп

Због људских грехова Бог се наљутио. Потражио је једног праведног 
човека, Ноја, и наложио му да изгради једну огромну барку. Наложио му 
је да на барку поведе од сваке животиње по један пар, и нека се укрца 
и он са својом породицом. Четрдесет дана је падала киша на земљу, сви 
људи и све животиње су изгинули, преживели су само путници барке. Бог 
је обећао да Нојеве потомке више неће тако строго казнити. (на основу 
Постања, гл. 8.)

Библија: књига која садржи збирку светих 
списа јеврејске религије и хришћанске вере

Рај: другим речима Еденски врт, где је према 
Библији живео први пар људи. Стари завет 
(Хебрејска библија) говори како је Бог за шест 
дана створио земљу, и како је створио првог 
човека, Адама, од земаљског праха и његову 
жену, Еву, од Адамовог ребра. 

Нојева барка   �   Зашто се, према Библији, Бог 
наљутио на људе?

�� Због којег знања је забрањено воће?
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Потражи на мапи лекције где се налази 
Јерусалим!

Како размишљају 
историчари ...
Историчари претпостављају да се 
предања о природним катастрофама 
заснивају на стварним, али веома 
давним догађајима.

Потоп
Једна научна теорија сматра да се 
прича о потопу везује за стварање 
Црног мора. Пре 8–10 хиљада 
година некадашњи земљани мост 
код Босфора је пробила вода из 
Средоземног мора, и поплавила 
црноморски басен, где је до тада 
150 метара ниже било једно 
слатководно језеро. Можда је та 
катастрофа могла бити основа за 
причу о потопу, али могуће је и то 
да је повећање нивоа мора после 
леденог доба у нашим прецима 
оставило незаборавну успомену. 

�� Чиме се може објаснити да се успо-
мена на неку катастрофу често пре-
образи у чудесну причу?

Јосиф, тумач снова

Јосифа који се родио у Ханану љубоморна браћа су продала као роба. 
Доспео је у Египат, где је уз Божију помоћ растумачио фараонов сан, па 
га је зато владар уздигао за другог човека у царству. Фараон је сањао 
о седам дебелих крава, а затим о седам мршавих које су појеле дебеле 
краве. Слушајући о фараоновом сну, Јосиф је рекао да у Египту следује 
седам родних година, али да их затим прати седам гладних година, па да 
зато у родним годинама оставе у складиште један део приноса, и када 
буду гладовали да се од тога одржава народ. Фараон је одредио Јосифа 
за пуњење складишта, и да се у гладним годинама из њих снабдевају 
Египћани. Глад се раширила и на Ханан, а одатле су од глади у Египат 
побегла Јосифова браћа. После сусрета са њима, Јосиф им је опростио. 
(на основу Постања, гл. 41.)

Излазак из Египта

Фараон је наредио да се убије свако јеврејско мало дете. Малог Мојсија 
су ставили у једну корпу, и пустили је низ Нил. Ту га је пронашла 
фараонова ћерка, и спасила дете. Мојсије је одрастао на фараоновом 
двору, и постао је вођа јеврејског народа. Када су Јевреји одлучили 
да због угњетавања изађу из Египта, фараонова војска је почела да их 
прогони. Војска је стигла избеглице на обали Црвеног мора. Према 
Другој књизи Мојсијевој, тада је Бог располовио море и превео народ 
на другу обалу. На фараонове војнике се вода сручила назад и уништила 
их. Бог је Јеврејима дао законе, а они су населили своју нову домовину у 
Ханану, данашњем Израелу. (на основу Изласка, гл. 13.)

Десет Божијих заповести

Мојсије је довео народ до подножја Синајске горе. Целу гору је прекрио 
Шта изражава, што Библија каже да закони потичу од Бога?
Направите једну серију слика о овој причи! Свако нека нацрта по један 
догађај из ње!  законе Јеврејима. Мојсије је записао све Божије законе. 
Те законе заједно називамо Десет Божијих заповести. Десет Божијих 
заповести које опште људске моралне основне вредности сажимају у 
законске тачке доказују то да морална схватања јеврејске и хришћанске 
вере изничу из истог корена. 

�� Погледај у Библији 20. поглавље Књиге о изласку. Шта садрже 
Десет Божијих заповести?
�� Бог је забранио и то да се о њему направи споменик. Шта 

мислиш, зашто?

Дванаест јеврејских племена која су живела у Ханану са 
југа су све јаче притискивали Филистејци*. Пре отприлике 
три хиљаде година јеврејска племена су се удружила и 
основала краљевство под називом Израел. Феничани су 
живели северно од новоосноване јеврејске државе. Они су 

Микеланђело: Мојсије (1517). На глави скулп-
туре могу да се виде мали рогови. У Библији 
рог је означавао снагу   �   Шта значи израз 
„сломити некоме рогове“? Шта мислиш, шта је 
написано на табли на коју се Мојсије ослања?

�� Шта су значиле седам дебелих и седам мршавих крава?
�� Напиши, зашто је Јосиф опростио својој браћи?

�� Шта изражава, што Библија каже да закони потичу од Бога?
�� Направите једну серију слика о овој причи! Свако нека нацрта 

по један догађај из ње! 
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Како се формирала јеврејска држава у старом веку?
�� Које приче се везују за Мојсија? Наброј барем три!
�� Какву улогу су имали Египћани у јеврејској историји?
�� Шта је данашњи назив јеврејске државе? Одакле потиче 

тај назив?

Каравађо: Давид са Голијатовом главом 
(1606)   �   Зашто је Давид Голијатовим мачем 
одрубио огромну главу?

Двадесет и два знака 
феничанске абецеде.  
У почетку ни феничанско, 
а ни јеврејско писмо није 
познавало самогласнике    
�   Који знак личи на 
наша слова? Шта мислиш, 
зашто?

Део из Хебрејске Библије   �   Јевреји толико 
поштују Библију, да приликом читања 
редове не прате прстима, него једним малим 
показивачем. Напиши, зашто. Чије речи 
утврђује Десет Божијих заповести?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Адам и Ева, Рај, потоп
 � Мојсије: Десет Божијих заповести
 � Давид ће бити краљ Израела
 � Јерусалим центар Израела
 � Соломонов храм

Филистејци: народ који је живео у суседству 
са Јеврејима, они су Палестини дали тај назив 

праћка: бацачко оружје које се састоји од 
коже и каишева

превозили важан грађевински материјал у том добу, дрво 
кедар. Овај народ који се бавио превожењем пронашао  
је писмо од свега двадесет и два знака, претка свих 
европских писама. И Јевреји су преузели ово писмо.

Нападе Филистејаца је уједињена јеврејска држава 
успешно отклонила. Првом краљу Израела у старом веку, 
Саулу, још није успело да протера противника. Међутим, 
његов наследник Давид је својом храброшћу спасио свој 
народ од претеће војске. Давид као краљ Израела је 
Јерусалим прогласио за центар државе, где је његов син 
краљ Соломон изградио храм. Процват Израела у старом 
веку је био у 10. веку п.н.е. 

Борба Давида и Голијата

Код Филистејаца се истицао један ратник огромног раста који се звао 
Голијат. Главу му је штитио бронзани шлем, а носио је крљуштасти 
оклоп. Овако се обратио Јеврејима: Изаберите међу собом једног 
човека са којим ћу се борити. Ако он победи, бићемо ваше слуге. 
Ако ја победим, бићете наше слуге. Пастирче Давид је потражио 
пет каменова и ставио их у своју торбу, где је држао и своју праћку*. 
Када га је Голијат видео, викнуо му је: – Да нисам можда пас, када са 
штапом долазиш против мене? Давид је одговорио: – Ти против мене 
идеш мачем и копљем, а ја у име Бога идем против тебе.

Тада је Давид извадио један камен из торбе, завртио своју праћку, 
бацио камен, и погодио Голијата у чело. Див се сручио лицем према 
земљи и умро. Тада је Давид исукао Голијатов мач и одсекао главу 
Филистејцу. (на основу Прве књиге Самуилове, гл. 17.)

�� За шта се данас користи израз голијат?
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На обалама Јангцеа и Жуте реке

Становници Кине су за обрађивање земље користили 
поплаву река (Јангце и Жута река). Гајили су пиринач, за 
чега се поља морају поплавити дуже време. За обрађивање 
земље су били потребни канали и насипи. Њихову градњу 
су организовали владари. 

Пре отприлике 2200 година један владар, Чин, је ује-
динио велики део Кине и постао цар империје. За одбра-
ну против Хуна су од земље изградили огроман зид, а 
касније од цигле. Војници који су стражарили у торњевима 
кинеског Великог зида су димним и ватреним сигналима 
обавештавали друге о опасности. Управљање цареви-
ном су помагали писмени чиновници. � Чинов гроб је 
штитила армија глинених војника који су направљени 
после његове смрти.

Месец Сунце светлуцаво Земљавода

Ако нешто не разумемо, често кажемо: то ми је као на кинеском. Али многа достигнућа кинеске 
културе су део наше свакодневице. Нису то само папир, порцелан, свила, или барут, него је и 
слатко-кисели сос освојио Европу. А Индија је свету дала „арапске“ бројеве, и са њима заједно 
многа математичка открића.

Мапа Кине   �   Кинеска култура се 
формирала у долини две велике реке. 

Зашто је долина река била важна? Каква 
грађевина се налази на кинеској граници? 

Шта је могао бити њен циљ?

ТИХИ О
КЕАН 

Жута река 

Ја

нгц
е 

Источно кинеско море

Јужно кинеско море 

Жуто море

Лојанг 

Кинески велики зид 
�� Какав прибор за јело користе 

Кинези?
�� О којем царству си учио до сада, 

које се формирало између две 
велике реке?

�� Ватромет је кинески проналазак. 
За које празнике се прави 
ватромет?

Кина и Индија у старом веку

Месец, Сунце, 
светлуцаво. Кинески 

знакови за појмове   
�   Формулиши на 

основу цртежа, како 
је настао знак за 

појам „светлуцаво“ 

� Најкомпликованији систем 
писања на свету

Према предању, кинеско писмо је из- 
мислио један цар који је веома давно  
живео. Облик знакова је опонашао  
отиске трагова птица. Најкомпликова-
нији систем писања је кинески, мада 
нема везе са траговима птица. Сваки 
појам има другачији знак. Користе че- 
тири стотине слогова и њихових раз- 
личитих сложеница. За писање страних 
речи такође користе знакове слогова. 
Један образован човек треба да зна 
барем три хиљаде сложених знакова за 
појмове. Највећи кинески речник садржи 
отприлике педесет хиљада знакова. 
Становници Кине говоре на многим 
језицима, зато се међусобно разумеју уз 
помоћ писма са појмовима. 

�� Зашто Кинези нису увели много 
једноставније абецедно (словно) 
писмо?
�� Колико слова има у мађарској абеце-

ди? Шта мислиш, ко ће пре научи- 
ти да пише, један мађарски или један 
кинески ђак?
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Кинески Велики зид   �   Уз помоћ слике и извора испричај причу о 
грађењу зида!

Глинени војници   �   Од осам хиљада статуа 
војника генерали су највиши. Шта су тиме 
желели да изразе они који су направили 
скулптуре?

будизам: једна од великих светских рели-
гија, религија земаља далеког истока, наз-
вана по њеном оснивачу Буди

�� Зашто су мудраци сматрали да је била потребна људска жртва?
�� Прочитај у библиотеци причу о Келемену Зидару (Kőmíves Kele-

men)! У чему су сличне, а у чему се разликују две приче?
�� Зашто је Чин направио зид?

Богатство и култура иза Великог зида

Осим пиринча, важне су биле и плантаже чаја и дуда. 
Листовима дуда су се храниле свилене бубе. Од њих се 
правила свила, која је трговачким путем названим „пут 
свиле“ стигла и до Рима. Кинески проналасци су порцелан, 
папир и компас. Кинези су пронашли и барут, који су 
користили за ватромет и да би упозоравали. 

У Кини је и данас на снази многобоштво, а посебно 
поштују духове предака породице. Многи су и следбеници 
учења будизма*.

�� Потражи у историјском атласу пут свиле! Поред њега стави 
географски атлас, и запиши преко којих данашњих држава је 
прелазио! Почни од Кине!

Индија, царство вечитог кружења

Када су се у Месопотамији формирала прва царства, и у 
Индији су на обалама реке Инда настали први велики 
градови. Куће, складишта за жито, извори и канали 
изграђени од цигле одређивали су слику града. Куће су имале 
и купатило! У Индији током лета три месеца пада киша. То се 
зове монсун. Индијци су градили огромне резервоаре за 
воду, да би могли да наводњавају и у сушном периоду. 

Човек којег су звали Десет хиљада

Велики моћни кинески цар Чин је хтео да за-
штити народ од Хуна. Почео је да гради ог-
ромни зид који би задржао јурише Хуна који 
су са својих коња гађали стрелама. Али узалуд 
су дању градили зид, ноћу се увек срушио. 
Мудраци су сматрали да је потребно прине-
ти људску жртву. На сваку миљу је требало 
уградити по један људски леш у зид. Само што 
су зид планирали на десет хиљада миља. То 
би огроман број људи коштало живота. Чин је 
чуо да у царству живи један човек који се зове 
Ванг, односно Десет хиљада. Цар је наредио 
да се Ванг убије, и да се његове кости уграде у 
зид. Вангова жена је плачући ишла дуж целог 
зида, тражећи свог мужа. Зид се од плача 
распукао, и из њега су испале кости. Жена је 
могла да сахрани вољеног мужа. (На основу 
кинеске приче)
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Градови дуж тока Инда су опустошени пре отприлике  
3500 година, када је један нови народ, Аријци, упао у 
Индију. И њихов језик припада истој породици језика као 
и персијански, или језицима бројних европских народа. 

Индијске религије су поштовале много богова. Имале 
су богове људског облика, али и богове са много руку и 
главом животиње. Веровали су да се њихов дух после 
смрти поново рађа на земљи. Ако су били добри људи, 
родиће се у богатијем животу, али ако су били зли, душа 
им се може преселити само у животињски облик. 

Према индијској религији крава је света животиња, зато 
не сме да се дира. За подизање терета су припитомили 
индијског слона, а такође су га користили и у ратовима 
да би прегазили непријатеља. Индијско друштво се 
састоји од четири велика, међусобно одвојена слоја (1. 
свештеници, 2. војници, 3. земљорадници, занатлије, тргов- 
ци, 4. слуге). Ове групе називамо касте. Индијска матема-
тика је била веома развијена. Индијски научници су 
образовали бројке које и ми користимо, међу њима и нулу, 
коју није знала да означи ни грчка, ни римска математика.

Један краљевић се просвећује

Живео једном у Индији један краљевић који је већ био сит раскоши 
краљевског двора. Сматрао је да беспосличарење и сјај никога не чине 
срећним. Напустио је палату и придружио се монасима. Једва је јео 
понешто, шест година је мучио своје тело, а ипак се није приближио 
срећи. Једном је сео под једно смоквино дрво, и размишљао: ако ни 
богатство, а ни сиромаштво не могу да усреће, решење треба да је између. 
Узрок наших патњи је себичност и жудња. Од њих се можемо ослободити 
ако исправно размишљамо и радимо. После тога је краљевић променио 
своје раније име у назвао се Буда, односно Пробуђени.

Буда је путовао по провинцији, и учио људе да је права 
срећа у томе, да се чинећи добра дела и савладавањем жуд- 
њи ослободимо од вечног кружног тока поновног рађања. 

�� Зашто је краљевић напустио палату? Шта сматра Буда, какав 
пут води ка срећи?

�� У којој касти је било највише људи у Индији?

Буда под смоквиним дрветом   �   Испричај уз 
помоћ лектире, шта представља ова слика!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Зашто је на кинеској граници 
требало изградити зид?

�� Образложи улогу пута свиле у 
трговини у старом веку!

�� Колико је познавање компаса 
кинеским морепловцима 
олакшало пловидбу?

�� Који проналасци и знања 
потичу из древне Кине а који 
из Индије?

Индијске, арапске и европске бројке    
�   Обрати пажњу из каквог знака се 
формирала нула! Нула привидно означава 
„ништа“. Због чега је ипак веома важна  
у математици? Сети се декадног бројног 
система!

индијске бројке

арапске бројке

данашње штампане бројке
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Кина: Чин оснива царство, писмени чиновници
 � Гајење пиринча, свила, папир, компас, барут
 � Напади Хуна ¨ Велики зид
 � Индија: велики градови на обали реке Инда
 � Многобожачка религија, Буда ¨ будизам
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 Који догађај се догодио у праисторији, а који 
у старом веку? Запишите и друге догађаје из 
праисторије и из старог века!
�� градња пирамида
�� формирање првих градова
�� почетак насељавања као начина живота
�� коришћење камених алатки
�� појава писма
�� формирање царстава
�� развијање способности говора
�� групни лов

 Направите групе од 3-4 члана. Погледајте 
текст и слике из 4. лекције! Напишите што 
више тачних одговора на следеће питање!

 Која је разлика између праисторијских људи 
који су живели номадским животом и оних 
који су живели у насељима?

 Сумирај и напиши састав од 5 до 10 реченица 
о причи о Гилгамешу! Прикажи који еле-
менти приче су бајковити, а шта знамо о 
историјском Гилгамешу!

 Рад у малим групама
 Трговина на Истоку у старом веку
 
 Од другова у клупи, један нека буде фени-

чански, а други кинески трговац! Обојица 
желе да прибаве следеће производе. Гру-
пишите које производе могу прибавити у 
својој земљи, које један од другога и које из 
треће државе! Порекло сваког производа 
потражите у лекцијама уџбеника!
�� порцелан
�� папир
�� цигла од глине
�� свила
�� кедрово дрво
�� плуг

Почетак историје

� СУМИРАЊЕ ГРАДИВА

 Рад у групи
 Појмови из праисторије и старог Истока
 
 Образујте групе од 2 до 3 особе! Изаберите 

један појам од доле наведених! Напишите 
састав од 5 до 10 реченица у којем се 
појављује дати појам! Нека се види и то, 
тачно за шта користимо, и где смо тај појам 
срели!
�� свирала од кости
�� зигурат
�� фараон
�� мумија
�� Десет Божијих заповести

 Изаберите једну реку! Прикупите што 
више имена и појмова о цивилизацији која 
је настала поред те реке. Коришћењем 
тих имена и појмова, што занимљивије 
прикажите осталима своје знање! Свакако се 
осврните и на то како је природна околина 
утицала на људе који су живели поред реке!
�� Еуфрат
�� Инд
�� Јангце
�� Нил
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II поглавље
Стара Грчка (Хелада)

Атински Акропољ са рушевинама храмова из старог 
века. Испред њега остаци римског позоришта
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СВАКЕ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ цео свет прати Олимпијске игре. Прво такво спортско такмичење су 
организовали пре отприлике две хиљаде и осамсто година у Олимпији. Од Грка нисмо наследили 
само љубав према спорту и такмичењу. Већина назива разних наука је грчког порекла, као на пример 
математика. Најважније достигнуће Грка је било стварање атинске демократије. Људи су први пут 
живели у таквој држави којом није управљао један владар огромне моћи, него чланови народне 
скупштине, једноставни људи. Није случајно што су и речи демократија и политика грчког порекла. 

У овом поглављу ћеш сазнати 
�� чиме су награђивали победнике на Олимпијским играма
�� какви су били богови које су Грци поштовали
�� како су се Грци борили против персијских освајача
�� шта је стварна прича о маратонској трци
�� ко је био Александар Велики

Поред тога, можеш научити и на који начин се 
може (-могу) 

�� приказати дела и особине учесника у 
причама.

�� пронаћи у причама стварни и 
измишљени елементи.

�� потражити објашњење за разлоге 
људских дела и одлука.

�� пронаћи узрочна веза између појединих 
догађаја.

�� потражити одговори на питања у 
изворима из старог века.

�� ставити у хронолошки редослед догађаји 
приказани на историјским картама.

tortenelem_5_2016.indd   37 2019. 04. 23.   12:28:25



38

Б
а

л
к а н с к о  п о л у о с т р в о  

Олимп 
2918 м 

Спарта

Атина 

Кносос 

Троја 
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г е ј с к о
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о р е

 Ј о н с к о  м о р е  К р и т  

Родос 

Јонска  острва 

�� Које богове су Египћани 
највише поштовали?

�� Како почиње Библија, описом 
којих догађаја?

�� Да ли си већ чуо о Тројанском 
рату? Шта о томе знаш?

10. О чему причају старогрчки митови?

38

Грци који су живели на јужном делу Балканског полуострва и на обалама Егејског мора смишљали 
су чудновате приче и митове о својим прецима, боговима и измишљеним бићима. Међу њима су 
кентаур, пола коњ, пола човек, и Минотаур* са главом бика и људским телом. 

38

Бекство из лавиринта*

Митови су чудесне приче о прецима људи, боговима и 
чудесним бићима. Све митове заједно називамо мито-
логија. Један од најчувенијих грчких митова је мит о 
чудовишту са биковом главом, сином критског краља.

Како је дечак растао и бивао све снажнији, нападао је 
свакога, убадао роговима и хтео да прождере. Прво су га 
затворили у једну палату, али без обзира колико јаку капи-
ју би направили, чудовиште ју је разбило и ослободило  
се. Тада су уз помоћ једног чувеног архитекте направи-
ли затворени систем путева са једним излазом, односно 
лавиринт. Биће Минотаур са биковом главом је било снаж-
но, али није било паметно, па није могло да пронађе излаз 
из лавиринта. Међутим, ни други нису могли да изађу 
оданде. 

�� Ко је био Минотаур?
�� Зашто је саграђен лавиринт?

лавиринт: систем путева из којег је тешко 
наћи излаз. Према миту, један такав су 
направили Минотауру у Кнососу, на острву 
Криту. 

Минотаур: чудовиште из грчке митологије, 
са људским телом и главом бика

Европа

Африка

Азија

Места дешавања у митовима   �   Потражи 
Троју! Зашто су Грци бродовима пошли у 

опсаду Троје?

Лавиринт на једном римском мозаику. Зидови лавиринта су 
извучени црном линијом   �   Шта може бити црвена линија 
на ходницима? Какав призор видиш у средини мозаика? 
Испричај!
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� Мит и стварност

Пре сто година археолози су пронашли 
палату у Кнососу на острву Криту. 
Укрштени ходници троспратне грађе- 
вине из бронзаног доба* су деловали 
као прави лавиринт. Поред сале са 
престолом, у палати је било много скла- 
дишта. У њима су држали жито, вино 
и друге приносе које су убирали као 
порез. Зидове палате су украшавале 
зидне слике. Многе слике су приказивале 
бикове. Било је слика на којима су их 
жртвовали, али било је и таквих на којима 
су изнад бикова прескакале спретне 
акробате. Археолози сматрају да је палата 
дала инспирацију за причу о Минотауру. 
Победа над Минотауром симболизује 
тријумф Грка над Критом.

Критски краљ је наметнуо страшан порез побеђеним Атињанима. Седам 
младића и седам девојака је требало с времена на време послати на Крит, 
да би њима нахранили чудовиште. То није отрпео атински краљевић Тезеј. 
Заједно са младима је и он отпловио на Крит. Тамо се критска принцеза 
Аријадна заљубила у Тезеја и открила му тајну лавиринта. Младићу је дала 
нит намотану у клупче. Када је кренуо у лавиринт, нит је завезао за улаз, 
и одмотавајући клупче улазио у лавиринт. Пробо је Минотаура својим 
мачем, па се затим намотавајући нит у клупче вратио Аријадни. Млади су 
се ослободили од смртоносне опасности, а Атина од крвавог пореза. �

�� Какав је био однос између Крићана и Атињана?
�� Шта мислиш, шта је истина у овој причи, а шта је измишљено?

Тројански рат

Међу учесницима једне друге древне приче се појављују 
грчки богови и богиње.

Једном давно се десило, да су богови одржавали свадбу, али нису 
позвали богињу Свађе. Она је и без позива дошла, али је смислила освету. 
Направила је предивну јабуку од злата и бацила је међу богиње. Једна 
од богиња је подигла и приметила да је на јабуци написано: „Најлепшој“. 
Наравно да је свака богиња хтела јабуку за себе. Зевс, врховни бог, није 
желео да одлучи, и одредио је да то реши тројански краљевић Парис. 
Богиња љубави је шапнула момку у уво, ако она добије јабуку, он ће моћи 
да се ожени најлепшом женом на свету. Момак је зато њој дао јабуку, а 
богиња љубави је испунила своје обећање. Тројански краљевић се 
заљубио и украо жену спартанског краља, прелепу Хелену. Зато су Грци 
покренули рат против Троје.  

Откривене рушевине 
палате у Кнососу    
�   Формулиши на 
основу слике, зашто 
се родила прича о 
лавиринту.

Тројански коњ на једној грчкој вази   �   Како су Грци успели да се  
увуку у град? Замисли да си грчки ратник! Испричај причу о тројанском 

коњу као да си ти био тај који је смислио ту превару!

бронзано доба: први период старог века у 
којем се  распространила употреба бронзаног 
оруђа
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� Историјска Троја

Један немачки археолог је пре око сто и четрдесет година пронашао 
рушевине Троје. Град је постојао више од хиљаду година, пре него 
што је срушен. Краљевску палату су окруживали огромни зидови 
тврђаве. Међутим, трагове опсаде која је трајала десет година нису 
пронашли. 

�� Да ли то што је Троја постојала доказује да се догодио и Тројански 
рат?

Грци су десет година опседали град, али су успели да га освоје 
тек уз помоћ лукавства. Саградили су једног огромног дрвеног 
коња у којег се сакрило неколико грчких ратника. После тога су се 
повукли од Троје. Тројанци су коња увукли у свој град. Током ноћи 
су се из њега искрали Грци и отворили капију својим саборцима. 
Грчки војници су преплавили град и уништили Троју. � Тако је 
спартански краљ вратио своју жену Хелену.

�� Како и зашто се богиња Свађе осветила осталима?
�� Зашто Зевс није желео да одлучи коме да припадне јабука?
�� Зашто је избио Тројански рат?
�� Испричај како је Грцима успело да заузму Троју!

Хомерова биста. Хомер је петсто година 
после Тројанског рата написао историју тог 
рата   �   Колико поуздан историјски извор 
може бити једна песма? Да ли увећава или 
умањује поузданост то што је настала петсто 
година после самих збивања?

Зидови Троје, како 
су их археолози 

открили   �   Од чега 
су грађени  

зидови Троје?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Шта су митови?
�� Ко су јунаци грчких митова?
�� Шта може бити објашњење да се 

у митовима међусобно преплићу 
чудесни и стварни елементи?

�� Зашто су Грци волели ове приче?
�� Шта доказују откривене рушевине 

Кнососа и Троје?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Митови и митологија
 � Прича о лавиринту  ¨ рушевине палате у Кнососу
 � Тројански рат  ¨ рушевине Троје
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Грчки богови

Грци нису имали јединствену државу. Живели су у 
градовима-државама, где је један градски центар 
окруживало више села. Градови-државе су поштовали 
различито врховно божанство, али су свим грчким 
боговима приносили жртве.  

Религију Грка је карактерисала многобожачка вера. 
Веровали су да богови живе у кристалној палати на 
врху Олимпа који је скоро стално заклоњен облацима. 
Најмоћнији међу њима био је Зевс. Већина богова и 
богиња је од њега потицала. На своје непријатеље је бацао 
громове. Поред дванаест главних богова, поштовали су и 
небројено много других богова јер је свако море, свака 
река, чак и свако дрво имало свога бога или богињу. 

Грци су своје богове замишљали тако да имају људски 
облик, али су бесмртни и имају много већу моћ од људи. �

Пророци и лекари

Грци су желели да знају шта ће се с њима десити у 
будућности. Да ли ће оздравити од болести, да ли ће 

�� Шта је симбол данашњих 
Олимпијских игара? Шта он 
представља?

�� Зашто многи сматрају да су 
Олимпијске игре празник мира?

Сваке четврте године више милиона људи у целом свету гледа на телевизији олимпијска 
такмичења. Олимпијски пламен се сваки пут пали у Олимпији, месту одржавања игара у старом 
веку. Мало је питања, у којима се слажу сви народи света, једно од таквих је учешће на олимпијади. 
Ова лекција говори о томе одакле потиче тај обичај. 

11. Од Олимпа до Олимпијаде

414141

Европа

Африка

Азија

Значајна светилишта у Хелади   �   Који град је 
био ближи Олимпији, Спарта или Атина?

Печење жртвене животиње на олтару    
�   Објасни шта је било значење заједничких 
гозби! Када у данашње време један све-
штеник у хришћанској цркви причешћује, 
какво пиће има у пехару? Ако не знаш, питај 
своје родитеље! Распитај се да ли је и код 
Јевреја постојало спаљивање жртве!

� Гозба са жртвом код Грка

У светилиштима су обично приносили 
животињске жртве. Заклали би и испекли 
једну овцу или теле. Један део животиње 
су спалили за богове, а преостали део су 
испекли и појели током свечане гозбе. 
Жртву је увек приносила једна заједница 
(град, село, велика породица, војска), 
тако да је заједничка гозба учвршћивала 
припадност заједници (снажила колек-
тивни дух). Један човек или мања поро-
дица су жртвовали највише једно прасе 
или јагње, јер месо нису могли да држе у 
залихама. Оно што нису појели тога дана, 
други дан се покварило.

�� Зашто је било добро што су жртве 
приносили у заједници?
�� На шта подсећа једна грчка жртвена 

гозба? Зашто један човек сам није 
приносио жртву?

tortenelem_5_2016.indd   41 2019. 04. 23.   12:28:36



4242

победити у рату, да ли ће имати среће током пловидбе? 
Својим питањима су се обраћали неком пророчишту, 
већином Аполоновој пророчици у Делфима. У замену 
за пророчанство давали су поклоне. Ако је неко био 
болестан, отишао би у Асклепијево светилиште да би 
се излечио. Свештеници су знали да излече од многих 
болести. Познавали су лековите траве и лековите воде. 
За лечење је требало платити богу. Многи су у спомен на 
своје оздрављење постављали натписе.

Спорт и религија

Највеће масе су привлачила светилишта у којима су 
организовали спортска такмичења у част бога. Најпознатије 
су биле олимпијске такмичарске игре организоване 
у Зевсову част. Године 776. п.н.е. су забележили првог 
победника који је победио у трчању на стадиону. �  
Могуће је да су тамо и раније била такмичења, али о њима 
није остао никакав запис. 

Осим заједничког језика и заједничке религије, ста- 
новништво малих градова-држава, које су често међу-
собно ратовале, на окупу су држале такмичарске игре. 
На њима су могли да учествују само слободни грчки 
мушкарци, док жене нису.

Када је сваке четврте године дошла година олимпијских 
такмичења, посланици су ишли у све градове Хеладе и 
објављивали примирје. Пре и за време такмичења, као 
и касније, било је забрањено да се ратује, јер би тиме 
увредили Зевса. Стаза за трчање на стадиону у Олимпији 
била је дугачка скоро двесто метара. Ту даљину је требало 
претрчати једном, двапут или више пута, зависно од 
такмичарске дисциплине. Било је и трчања са оружјем. 
Уважавало се само прво место, друго и треће није.

Победник је добио плетени венац од листова са 
Зевсовог олимпијског маслиновог дрвета. То се сматрало 
за огромну славу. У светилишту су постављали скулптуру 

Асклепије, бог лекарства   �   Где данас 
можеш видети слику змије која се завија на 
пехар?

Особа која тражи пророчанство код 
Аполонове пророчице. Пророчица седи на 
троногом сталку, и има ловорову гранчицу у 
руци. Њене нејасне одговоре су објашњавали 
или  срочили у стихове Аполонови 
свештеници

� Када је одлучивала снага, а када спретност?

Једина сложена такмичарска дисциплина на Олимпијским играма 
био је петобој. Састојао се из трчања, скока у даљ, бацања копља, 
бацања диска и рвања. Ако би два такмичара постигла исти резултат, 
рвање би одлучивало. Ако би један такмичар победио у прве три 
дисциплине, није било рвања, и њега би прогласили за победника.

�� Потражи у библиотеци или на интернету, од којих спортских 
дисциплина се данас састоји петобој! Која од њих је и у старом 
веку била део петобоја? Која дисциплина данашњег петобоја није 
могла да постоји у старом веку? Образложи зашто!
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Бацач диска и бацач копља. Иза спортиста 
на зиду се виде два тега за скакање. Њих су 
користили за скок у даљ, да би добили замах 
при одскоку   �   Погледај филм о олимпијским 
играма који се налази у дигиталном 
материјалу за учење!

�� У чему се разликује грчка многобожачка религија од 
веровања Египћана и Индијаца?

�� Ради чега су у старом веку посећивали неко 
светилиште?

�� Објасни значај Олимпијских игара за Грке.
�� У чему су сличне олимпијске игре у старом веку и 

савремене олимпијске игре?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ
 � Многобожачка религија: богови 
на Олимпу

 � Врховни богови градова-држава
 � Жртве: светилишта за 
пророчанства и за лечење

 � Олимпијске игре: у част Зевса, 
сваке четврте године

 � Узајамна припадност Грка: 
заједнички богови, такмичења, 
језик

    СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

Улаз на борилиште у старој Олимпији

Како размишљају историчари ...
Материјал сачуваних извора је често непотпун или није 
једносмислен, зато историчар треба да испита како могу да 
се тумаче подаци који му стоје на располагању. Да ли је у 
стварности могло да се деси то што може да се прочита у 
изворима, и ако јесте, уз какве услове.

Скакачи у даљ у Олимпији
Олимпијске игре у старом веку познајемо из више извора, 
али ипак има питања на која не знамо одговор. 

Код скакача у даљ су записали и резултате тројице 
победника, и код све тројице скокови су били дужи од 
шеснаест метара. Садашњи светски рекорд код мушкараца 
је 8,95 метара, а код жена 7,52 метра. Немогуће је да су Грци 
са теговима за скакање или без њих скакали двоструко 
више од данашњих атлетичара. Зато историчари мисле 
да су правили три или пет скокова један за другим и 
забележили укупан резултат. 

�� У чему је сличан посао историчара и иследника?
�� Може ли се експериментима извршити контрола резултата 

грчких спортиста у старом веку? Ако може, како?

победника. Најпопуларнија такмичарска дисциплина је  
била трка четворопрега. Кочије на два точка, која су вукла 
четири коња, често су се сударале, превртале, повећавајући 
тиме узбудљивост такмичења. Такмичење четвропрега је 
био спорт богатих јер је држање коња била скупа страст.

 Римски хришћански цареви су затворили сва паганска 
светилишта. Тако се крајем 4. века н.е. завршио и Зевсов 
култ у Олимпији, а са тиме заједно и олимпијска такмичења. 

�� Шта мислиш, зашто су младе припремали за такве спортске 
дисциплине као што су бацање копља, трчање са оружјем, 
рвање, бокс и песничење (панкрација)?

�� Такмичари су се такмичили голи. Шта мислиш, зашто жене 
нису могле да присуствују такмичењу?

�� Шта је победник такмичења добио за награду? Шта данас 
добијају победници?

�� Да ли је било ко могао да учествује на било ком такмичењу?  
У којој мери су имали значај порекло и имовина?
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Да ли си већ размишљао о томе одакле потиче израз „музеј“, или да ли су и лопови имали свог 
бога? И то можеш сазнати из овога текста.

Бог са Олимпа делатност

Зевс најмоћнији бог, севање муње

Хера заштита породице

Aтина науке, занати

Аполон уметност, лечење, прорицање

Афродита лепота и љубав

Дионис вино, позориште

Хермес бог гласника, трговаца, лопова

Арес            бог рата

Хефест  бог ковача

Артемида         лов, плодност

Хестија           породично огњиште

Деметра         пољопривреда
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Господари неба, мора и подземног света 
�� ЛЕКТИРА

Атинина статуа из Атине   �   Одакле се може знати да 
ова статуа представља Атину? Како се родила ова богиња? 

Грци су цео свет населили својим боговима. 
Изнад свих богова је владао Зевс, који је 
живео на Олимпу, заједно са својом свад-

љивом и љубоморном женом Хером. Зевсова 
два брата су такође били владари у сопственом 
свету. Посејдон на морима, а Хад међу мртви-
ма у подземном свету. Атина, богиња науке и 
заната се родила на посебан начин. Није имала 
мајку. Испала је из главе свога оца Зевса, па 
још са штитом, шлемом и копљем у руци. Није 
случајно она била богиња заштитница града 
Атине. 

Божански близанци, Аполон и Артемида су  
рођени на острву Делосу. Ту је саграђено њи-
хово најважније светилиште. Аполон је био 
многостран бог. У његовом пророчишту су раз-
бирали будућност, болесни су ишли код њега да 
се излече (као и код његовог сина Асклепија). 
Био је и заштитник музике и уметности. Он је 
водио коло са девет муза. Музе су оличавале 
разне уметности и науке. Није случајно да од 

њиховог имена потиче реч музеј. Артемида  
је волела животиње и ишла је по шумама. 
Љубав је није занимала, али је помагала при 
порођајима. 

Нису се сви богови међусобно волели. Зевс 
је изразито мрзео свога сина Ареса који је увек 
мислио само на рат и крвопролиће. Али, Арес 
је био заљубљен у Афродиту. То није ни чудо, 
јер је прелепа Афродита била богиња љубави.  
Афродити је већ био досадио свој муж, шантави 
бог ковач Хефест. Дионис је био бог позоришта, 
вина и весеља. О његовим  празницима су при-
казивали озбиљне и веселе позоришне комаде. 
Аутори комада су се међусобно такмичили. 
Велика част је била победити на једном таквом 
такмичењу. Хермеса ипак можемо назвати нај-
шароликијом личношћу. Тек што се родио, већ 
је изумео један жичани инструмент, китару, 
коју је направио од корњачиног оклопа. Он је 
још као отроче украо Аполону краве. Када су 
га ухватили, инструмент је поклонио Аполону, 
који се после тога није одвајао од инструмента. 
Није чудо што осим трговаца и путника, Хермеса 
поштују и лопови. 
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Погледај у историјском атласу, где се 
налазе Атина и Спарта! Зашто је пловидба 
Атини била важнија него Спарти? Образ-
ложи свој одговор на основу карте!

�� Шта доказује на основу до сада 
наученог, да су Грци физичку 
културу сматрали за веома важну?

�� Коју робу су сељаци доносили 
на градску пијацу, и шта су тамо 
куповали?

Од градова у старој Хелади истакнуту улогу су имали Атина и Спарта. Истовремено, живот 
становника два града се значајно разликовао.

12. Атина и Спарта

45

Атински народ

Велики део Грка није живео у царствима, него у градовима-
државама*, полисима. Такви градови-државе су били и 
Атина и Спарта. Међу становницима Атине су живели 
слободни и робови, богати и сиромашни, слој отмених 
(које су називали аристократима) и једноставни грађани. 
Најбогатији су били аристократе земљопоседници, 
трговци и власници радионица. Дуго је у рукама племства 
била сва власт. Они су имали куће и у граду, и у провинцији. 
На коњима су обилазили своје имање да би контролисали 
рад земљорадника и слуга. У Атини су живели и богати 
странци, првенствено трговци. Међутим, они нису могли 
да врше службене дужности, а ни да купе земљиште пошто 
нису били грађани. 

Међу грађанима* и странцима су такође живели богати 
и сиромашни. Једноставни грађани су били сељаци и 
занатлије. Куће исте величине су имали сељаци само на 
селу, а у граду занатлије и продавци. Занатлијска радионица 
је била у приземљу куће. Тамо су радили и продавали 
своје производе, ципеле, вазе, намештај, алате. Сељаци су 
продавали на пијаци, на грчком агори, вино, мед, воће, 
сир и месо. Већином су држали јагањце, јер гајење живине 
у то време још није било распрострањено. Јагње (овца) може 
да преживи и на слабијем пашњаку, тамо где крава не може.

�� Који друштвени слојеви су живели у Атини?
�� Ко је имао кућу у граду?

Робови, које су набавили у далеким земљама, нису 
имали грађанска права. Продавали су их и куповали 
као робу, мада су међу њима били обучени рудари, па 
чак и учитељи и лекари. Ако је један роб био спретан и 

град-држава: самостална држава која 
се састоји од градског дела и села која је 
окружују

роб: радник којег су могли да продају или 
да купе, као неки алат или животињу. Роб је 
био власништво газде и за њега је радио 
бесплатно. Ако је хтео, газда је могао да га 
кажњава

грађанин: градски становник са пуним 
правом, који може да учествује на народној 
скупштини, раду суда, евентуално да има 
чиновничку службу.  Ова права називамо 
грађанским правима

Идентичне куће у атинској луци. Мале куће 
и радионице сиромашнијих људи су биле на 
парцелама исте величине. Ту су изнајмљивали 
станове и странци који су живели у Атини    
�   Шта мислиш, зашто су Атињани проводили 
већи део дана на пијаци, у хладовитим  
халама са стубовима или испред своје куће, 
на улици? Формулиши свој одговор на 
основу слике!
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Спартански ратник на једној спартанској 
бронзаној посуди    �    Наброј какво све  

оружје има ратник! Зашто је важан приказ 
четири коња? На којем такмичењу су 

учествовали четворопрези?
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мењањем новца много зарађивао, могао је да откупи 
своју слободу. Међутим, већина је умрла као роб. �

�� Зашто у данашње време ропство сматрамо за неприхват-
љиво?

Спартанска дисциплина

У почетку је Спарта била исти такав град-држава као 
и сви остали. У дугим ратовима је освојила најјужнији 
део Балканског полуострва. Огромну територију је под 
својом владавином држало свега девет хиљада грађана. 
Становништво на освојеној територији су приморали 
на ропство. Ти хелоти су обрађивали земљишне поседе 
Спартанаца. Те слуге нису биле као атински робови. Нису 
могли да их продају или да их купе на пијаци. Припадали 
су земљишном поседу, Спартанац их је наследио од 
свога оца. Имање су сматрали за свој дом. Много слуга 
су често подизали побуне. Спартанци су се бавили само 
војном службом, како би задржали освојене територије. 
Нису радо ишли у веће спољне освајачке походе, иако су 
били веома добри ратници, јер су се бојали да ће слуге да 
дигну побуну док они нису код куће. 

Мушкарци су од младости били чланови једног друшт-
ва за столом. Заједно су јели, са својом породицом су 
проводили само мало времена. � Задатак жена је био да 
осим одгајања деце управљају економијом и робовима. То 
би у другим грчким државама било скоро незамисливо. 

�� Шта су биле посебне карактеристике спартанског начина 
живота?

�� Шта је био разлог формирања спартанског начина живота? 

И међу Спартанцима је било богатијих и сиромашни-
јих грађана. Сиромашнији су имали имања исте величине.

Богати су исто тако заједно јели, као и сиромашни, 
зато разлика није била видна. Спартански аристократи 
су држали коње, што је било веома скупо. Спартански 

Берачи маслина на једној атинској вази    
�    Слуге које су називали хелотима нису 
могле да се продају или купе. У чему су се 
хелоти разликовали од робова?

� Роб као мењач новаца

Било је таквих робова које су њихове 
газде овластили да мењају новац. Они 
су живели слободно, на пијачном тргу 
су мењали новац других држава, али су 
се о својој одећи и храни сами морали 
бринути. Ако би успели да сакупе више 
новаца него што је њихов газда платио за 
њих, могли су откупити своју слободу.

�� Расправљајте о томе, који роб је мо-
гао бити марљивији, онај којег је над-
зорник присиљавао на рад или онај 
који је мењао новац! Шта је роб који је 
мењао новац имао за циљ?
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Како размишљају 
историчари ...

Један једини извор, било како изгледао 
веродостојан, може да пружи погрешну 
слику о прошлости, ако његов аутор 
није био довољно обавештен. Тачнију 
слику можемо да добијемо онда ако 
међусобно упоредимо тврдње разли-
читих врста извора.

Богати и сиромашни  
у Спарти

Према изворима који су се сачували, 
Спартанци нису дозвољавали да се било 
ко од њих обогати. Зато се раширило, а 
дуго су то и учили, да је у Спарти била 
имовинска једнакост. Држање коња, 
учешће на коњским и запрежним 
тркама су свуда себи могли да дозволе 
само богати. За скоро тристо година 
на олимпијским запрежним тркама 
победило је не мање од четрнаест 
Спартанаца, а међу њима је био само 
један краљ. 

�� Шта може да доказује чињеница да су 
на тркама кочија били и победници 
из Спарте?

мушкарци су били војници до своје шездесете године. 
Касније, ако су имали висок углед, могли су да доспеју у 
Веће стараца. Поред два краља, ово је било најважније 
владајуће тело у Спарти. Спартанска народна скупштина 
није гласала, него се гласно узвикивало ако су се слагали 
са неким предлогом. Војску су водила два краља. Ако је 
један био у ратном походу, други је скоро увек остајао код 
куће.

�� Ко су били они који су располагали највећом влашћу и 
утицајем?

�� Шта је била улога народне скупштине у Спарти?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Испричај како је протекао један дан спартанског, а како 
атинског грађанина!

�� Који друштвени слојеви су живели у Атини?
�� У чему се разликовао живот спартанских робова од 

атинских? Зашто?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Град-држава, пуноправни грађани, 
народна скупштина

 � Атина: земљопоседници, трговци, 
власници радионица, сељаци, 
занатлије, робови

 � Спарта: наслеђени земљишни 
поседи, богати, сиромашни, 
становништво на освојеним 
територијама, двојно краљевство

Призор Тајгетских планина које се издижу изнад Спарте.  Прича да су децу 
која су рођена болесна бацали са планине у провалију измишљена  је    
�   Како једна висока планина штити насеље које се налази иза ње?

� Заједничка обедовања у Спарти

Приликом заједничких обедовања количину хране су одређивали 
тако да нико не преоптерети свој стомак, али и да не остане гладан. 
Понекад је уловљени плен чинио оброк разноврснијим, а понекада 
су богати за заједнички оброк доносили хлеб, печен од пшеничног 
брашна. Тако са стола јело никада није недостајало, а није требало ни 
да се рачуна са већим издатком.  

�� Прочитај лекцију! Ко је учествовао на заједничким обедовањима? 
Да ли су добро јели на гозбама? Од чега је било разнврсно то што 
су јели?
�� Да ли је међу друштвом за столом било богатих људи? Шта су они 

донели за ручак?
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И грчка деца су волела да се играју, многе њихове играчке користимо и данас (коцка, кликери). 
Ишли су и у школу, али је била велика разлика у томе шта су учили атински, а шта спартански 
школарци. Од девојчица је мало њих ишло у школу јер су их веома рано удавали. 

13. Васпитање у старој Хелади

48

�� Чиме се играју данашња деца? 
Наброј неколико игара које 
волиш!

�� Која је твоја омиљена игра? 
Испричај нешто о њој!

�� Које дечије болести познајеш? 
Наброј их!

Васпитање мале деце

Када би се у једној грчкој породици родило мушко дете, 
на врата би окачили венац од гранчица маслиновог 
дрвета. Тако је свако могао бити обавештен о великом 
догађају. Долазак девојчице је означавао свежањ вуне. 
Венац од гранчица маслиновог дрвета су за награду до-
бијали победници спортских такмичења, а вуна подсећа 
на најчешћи женски посао, на плетење. 

У старом веку нису познавали данашње лекове. Једна 
прехлада, запаљење плућа или чак и мања рана су 
могли бити смртоносни. Половина деце је умирала пре 
него што су доживела три године. Зато су у породицама 
одгајали много више деце него данас. 

Деца у старом веку су се пуно играла на улици и на 
ливади. Исто тако као и данашња деца на селу. Градови  
су одзвањали од дечије граје. Дечаци и девојчице су 
трчкали у групама. Девојчице су волеле да се играју лут-
кама. �  

Дечаци су радије гуркали мале кочије. Камене или 
стаклене кликере је требало котрљати у циљ, на пример 
у једну малу рупу, или је требало погодити противников 
кликер. Победник би добио губитникове кликере. Ако  
су ову игру играли орасима, награда је могла и да се  
поједе.

Најузбудљивија је била игра коцкицом. Друштвене 
игре нису играли у собама. Таблу за играње би угребали 
у ивицу тротоара, на степенице храма, и седећи тамо су 
се играли. На многим местима су пронашли таблу за игру 
млин, уклесану у камен, која је позната и данас.

Највише деце су привлачиле игре са лоптом. Малом 
лоптом су гађали у циљ, или су се играли „избацивача“.

Школски узраст

Богатије породице су за своју децу узимале учитеља. 
Они који су били скромнијих могућности своје дечаке и 
девојчице су од седме године слали учитељу. Учитељу су 
плаћали месечно, да би их научио писати, читати и рачунати. 
Много стихова је требало научити напамет. Сматрали су да 
је важно и музичко васпитање. �

� Дечија соба у старој Хелади

Једноставне лутке су правили од дрве- 
та или глине, али су могле да им се 
покрећу руке и ноге. Скупе лутке су 
правили од слоноваче, и имале су људску 
косу која је могла да се чешља. Девојчице 
су шиле одећу за лутке уз помоћ својих 
мајки. Луткама су правили намештај и 
мале посуде. Са тим „посудама" деца су 
могла да се играју кувања.

�� Шта је разлика између данашње лутке 
која може да се облачи и оне у старом 
веку?

Атинска школа. Дечак који је на средини учи 
да пише од учитеља писања. На левој страни 

уче свирати, на десној је брадати роб који је 
допратио дете до учитеља    

�   Које предмете су учили у овој школи?  
Шта је окачено на зид?
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Чиме су се мала деца забављала?
�� Шта и како су учила грчка деца?
�� Какве разлике су биле између атинског и спартанског 

васпитања?
�� Шта је била разлика између васпитања дечака и 

девојчица?
�� Да ли би радо био атинско или спартанско дете у старом 

веку? Образложи свој одговор!

Грчки алфабет на једној шољици од глине   
�   Потражи у лектири у коју сврху су 
користили овакве алфабетске натписе! 
Потражи она слова која не личе на 
данашња слова!
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Грчка деца су се играла у групи.
 � Девојчице су рано удавали.
 � У Атини је учитељима требало 
плаћати, у Спарти су заједно учили 
дечаке.

 � У Спарти су се и девојчице бавиле 
спортом, а у Атини нису.

 � У оба града су учили читати, 
рачунати и певати у хору.

 � У Спарти је било више војне обуке.

� Како су Грци учили?

На једно парче црепа су уписали слова 
алфабета (старогрчке азбуке). Називе 
слова су научили напамет. Изговарајући 
алфабет редом је требало показивати на 
слова, као данас код разбрајалице. Ако су 
хтели да прочитају неку реч, израчунали 
су како звучи које слово. У старом веку је 
свако читао наглас, чак и одрасли. 

�� Шта мислиш, зашто су Грци инсисти-
рали на сталном редоследу слова?
�� У латиничној абецеди се слова међу- 

собно прате већином у истом редо-
следу као и у грчком алфабету. Шта 
мислиш, зашто?

Грчка деца су вежбала писање на дрвеној таблици 
пресвученој воском. У восак урезана слова су могли 
да изравнају (избришу) пљоснатим крајем штапића за 
писање, па су на таблици поново могли писати. Папира 
још није било, уместо њега су користили папирус. Папирус 
се прави од  стабљике биљке из групе трски која расте у 
ушћу Нила. Књиге нису могле да се листају, него су дугачки 
папирус смотавали у ролне. 

У Спарти су се дечаци од своје седме године спремали 
за војну службу. Писати и читати су знали само толико ко-
лико је било потребно једном војнику. Учили су да певају 
у хору, да би приликом марширања ишли у корак. Циљ 
њиховог васпитања је био да добро подносе телесне 
болове и да у борби безусловно победе. 

�� Понови! Шта је папирус? У којој лекцији смо о њему већ чули?

Млади

Дечаци су били обавезни да ступе у војну службу од 
своје осамнаесте године. По појединим градовима је била 
веома велика разлика у томе колико дуго су млади људи 
морали бити војници. У Атини су обука и служба трајале 
две године, а у Спарти су до своје шездесете године били 
у војној служби. 

У Спарти су девојчице васпитали исто тако спортски и 
у заједници, као и дечаке. У другим грчким државама су 
их учили да воде домаћинство и одгајају децу. Ако је једна 
девојчица желела да учи, а родитељи су јој били довољно 
богати, могла је да учи. Међу женама је било бабица, 
лекара, песника, филозофа, али чињеница је да само у 
малом броју.

Детињство је трајало веома кратко. Девојчице од 13 
до 15 година су већ удавали. О браку Грка су се родитељи 
младих споразумевали, млади нису одлучивали. Родитељи 
девојке су дали мираз који су за време свадбене поворке у 
сандуку пренели у ново место становања младих.
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�� Наброј, какво оружје су 
користили у старом веку?

�� Групиши оружје према аспекту 
који сам изабереш!

�� Шта су били циљеви ратова у 
старом веку?

Слобода Грка је 490. године п.н.е. дошла у опасност. Владар огромног Персијског царства је хтео да 
прошири своју власт и на грчке територије. Уместо да се покоре, Атина и Спарта су изабрале борбу.

14. Јунаци грчко–персијских ратова

50

Гнев персијског великог краља – први напади

Персијско царство је покорило многе народе, а међу 
њима и неколико грчких градова. Ови градови су се 
побунили, и Атина им је прискочила у помоћ. Након што 
су Персијанци угушили побуну, велики персијски краљ* 
Дарије се заклео да ће се осветити Атињанима. Прво је 
послао своје посланике у Атину и Спарту, тражећи да му 
се градови предају. Међутим, Грци су посланике, који су 
претили, бацили у провалију и у један бунар. Када је то 
сазнао, краљ је са огромном флотом кренуо на Атину, 
али је олуја потопила бродове. 

�� Зашто се персијски краљ љутио на Атину?
�� Одиграјте, шта кажу персијски посланици, а шта на то 

одговарају Атињани!

Други напад који је покренут 490. године п.н.е. већ 
је достигао Атину. Персијски бродови су се усидрили 
четрдесет километара од Атине, код Маратонског поља, 
јер су њихови коњаници могли добро да се боре само 
на равници. Ту су се наспрам Персијанаца постројили и 
Атињани. Помоћ коју су обећали Спартанци није стигла, 
па су јединице великог краља биле у значајној надмоћи. 
Атински војсковођа Милтијад је желео да спречи да их 
персијска коњица нападне са бока. Атински  војници са 
тешким наоружањем* су се зато трчећи приближили 
изненађеном непријатељу, па су им персијске стреле 
нанеле мало губитака. Персијанце су притерали у море и 

Карта Атике, на њој Атина 
и Маратон   �   Потражи на 
карти у коју луку су дошли 

Персијанци!

персијски велики краљ: владар персијског 
царства, којег су зато тако називали јер је 
владао над више краљева

старогрчко тешко наоружање: шлем, штит-
ник за груди, округли штит, штитник за ноге, 
кратак прав мач и копље

Грчки пешак са тешким наоружањем    
�   Наведи каквим нападачким и каквим 
одбрамбеним оружјем располаже!

Атина

Маратон 

лука 

Егина 
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г е ј с к о  м о р е  

С а р о н с к и  з а л и в

Саламина 
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Грчка војска

Персијска војска
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� Храброст Спартанаца

Један човек је упозорио Спартанце да 
има јако много Персијанаца. Када испале 
стреле, и Сунце се замрачи. Међутим, 
један Спартанац се није уплашио, него 
је одговорио да је странац донео добру 
вест. Ако персијанци замраче Сунце, 
барем ћемо се борити у сенци.
(према грчком историчару Херодоту)

�� Како прича карактерише Спартанце?

Персијски ратник   �   Упореди његову 
опрему са опремом грчког ратника!

у једну мочвару. Персијанци су побегли на своје бродове 
и кренули према Атини. Видевши то, грчка војска се, 
иако се још није била опоравила од умора услед битке, 
хитно вратила у Атину. Тако су се Персијанци опет нашли 
наспрам победничких Атињана. Нису ни покушали да се 
поново искрцају нa обалу, него су недовршеног посла 
отпловили кући.

�� Како су Атињани успели да победе бројчано надмоћну 
персијску војску?

�� Зашто би било кобно, да су грчки ратници остали на 
Маратонском пољу да прослављају победу?

Варка атинског војсковође  
– други велики напад

Велики краљ је недуго после маратонске битке умро. 
Задатак да Грке научи памети је оставио на свога сина 
Ксеркса. Десет година после маратонске битке покренут 
је нови напад против грчких градова, овога пута и на 
копну и на мору. 

Како се према Атини приближавала огромна персијска 
војска, сваки грчки град им се покорио. Међутим, три сто-
тине Спартанаца са тешким наоружањем, под вођством 
краља Леониде су изградили зид у Термопилском кланцу. 
Код уског пролаза су храбри и обучени спартански ратници 
данима задржавали огромну персијску војску. Међутим, 
једaн издајник је Спартанцима иза леђа довео Персијанце 
који су тако опколили и победили Грке. У борби је, изузев 
једног, три стотине Спартанаца жртвовало свој живот за 
слободу. � �   

� Надгробни стих за три стотине Спартанаца

 „Јави у Спарту, о странче, да овде лежимо мирно. Њихових закона 
сви слушајућ` покорно глас.”

�� Које особине Спартанаца истичу стихови?

Маратонско поље и одвијање битке    
�   Зашто је положај Персијанаца био опасан?
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Како размишљају 
историчари ...

Будућа покољења чувају успомену 
на важне догађаје, али их често и 
улепшавају. У тако предатим исто-
ријским легендама може да се 
помеша стварност и фантазија.

Прича о маратонском тркачу

Вековима после битке се формира-
ла прича да је један војник трчао  
од Маратона до Атине под пуном  
ратном опремом, да би донео вест 
о победи. Тек што је изговорио ра-
досну вест, од умора се стропоштао 
и умро. Међутим, у стварности 
после битке није један човек трчао 
у Атину, него целокупна војска! А 
међу њима се нико није стропоштао 
од умора.

�� Шта ти мислиш, зашто се могла ра-
ширити и постати популарна прича о 
маратонском тркачу?

Саламиде   �   Из ког правца су напали Персијанци? Пронађи ону тачку 
одакле је Велики краљ посматрао битку.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Зашто су међусобно заратили 
Грци и Персијанци?

�� Зашто су Атина и Спарта биле на 
челу грчког отпора?

�� Колико пута су Персијанци 
покренули ратни поход против 
Атине?

�� Који персијски напад је значио 
највећу опасност? Зашто?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

�  Атина пружа помоћ грчким градовима који су се побунили, 
гнев краља Дарија

�  Маратонска битка: Милтијад побеђује Персијанце 490. 
године п.н.е.

�  Ксерксов напад: 480. године п.н.е.
 Битка у Термопилском кланцу: Леонида и 300 Спартанаца
 Битка код Саламине: Темистоклова победа, 480. године 

п.н.е.

После тога су Перијанци заузели и запалили Атину. 
Међутим, грчка флота је на време испловила. Становници 
града су већ раније побегли на острво Саламину.

Спасили су свој живот, али све друго им је било 
уништено. Атински, спартански и други грчки бродови су 
чекали у мореузу између Атине и Саламине. Темистокле, 
командант флоте је великом краљу послао једног роба. 
Роб је казао да грчки бродови желе да побегну. Тада је 
велики краљ са две стране опколио далеко мању грчку 
ратну флоту. Темистокле је управо то и желео! У уски 
мореуз је могло да уђе само мало персијских бродова, 
па су их Грци лако потопили. Персијски бродови су 
почели да беже, и у великој збрци су нанели више штете 
сопственим бродовима, него грчким. Велики краљ је на 
једну стену поставио свој престо и одатле је гледао битку 
у којој је поражен. Бесно се повукао и више није напао 
Атину. У следећој години су поражене и његове копне-
не јединице. Мали грчки градови-државе су победили 
огромно царство!

�� Зашто је напад младог персијског краља био више застра-
шујући од ранијих?

�� Расправљајте, да ли је била добра одлука што Атињани од 
Персијанаца нису спасавали свој град, него флоту!

�� Како су намамили персијске бродове у уски мореуз код 
Саламине?
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Персијанци су приморали народе које 
су покорили, да заједно са персијском 
војском иду у рат. Становници више 

грчких градова били су поданици Персијанаца, 
зато су се у бици код Саламине против Ати-
њана борили и Грци, иако, не баш с неким 
одушевљењем. Грчки градови-државе су под 
вођством Атине и Спарте формирали савез 
против Персијанаца. Један град-држава би 
сигурно пропао у рату против огромног царства, 
међутим савез је однео победу.

У интересу да би се формирао један савез, 
представници различитих држава су почели 
међусобно преговарати. Договорили су се ко 
ће водити заједничку војску, који град  колико 
бродова да упути у флоту, и колико војника 
да пошаље у заједничку војску. О договору су 
закључили споразум, који су Грци уклесали у 
камену плочу и поставили у једно светилиште, 
да и богови буду сведоци споразума. 

Пријатељи и противници 
�� ЛЕКТИРА

Грчки ратници на једној вази  � Наброј наоружање ратника! Како слика приказује да ратници иду у корак? По чему се 
види да се на слици боре Грци против Грка?

„Борићу се док живим, и нећу ценити свој 
живот више од слободе. Нећу изневерити своје 
заповеднике, ни за њиховог живота, ни после 
њихове смрти. Нећу одступати, једино ако 
ми заповедници дају наредбу за повлачење. 
Учинићу то што ми војсковође наређују. Своје 
пале ратне другове одмах ћу сахранити.“

Одржавање савеза који је склопљен против 
Персијанаца потврђивали су заклетвом. Текст 
заклетве је сачуван на једном натпису. 

Ратови су се већином завршавали тако да 
су некадашњи непријатељи међусобно скла-
пали мир. И склапање мира су утврђивали 
споразумом, и на то су полагали заклетву. 
Иако су заклетвом прихватили да ће се заувек 
придржавати споразума, дешавало се да за коју 
годину између њих поново избије рат.

�� Зашто су у светилиште постављали натпис којим 
је утврђен споразум?

�� Зашто је требало склопити савез?
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�� Присети се, од чега су живели 
грађани Атине!

�� Који друштвени слојеви 
су сачињавали атинско 
становништво?

После победе над Персијанцима, дошло је доба највећег процвата у историји Атине. Градом-
државом је управљао Перикле. Иако је потицао из отмене породице, као политичар је подржавао 
и сиромашне. Народ је толико волео Перикла да су током тридесет година увек њему поверавали 
управљање градом.

15. Златно доба Атине
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Господар мора

После битке код Саламине, Атина је постала најјача 
поморска сила у целокупном грчком свету. Тако су атински 
трговци безбедно могли превозити своју робу и у далеке 
луке. Ова жива поморска трговина је доносила велику 
корист градским трговцима и занатлијама. Атинска ратна 
флота је ослободила и грчке градове које су окупирали 
Персијанци. Ти градови су затим ступили у војни савез који 
је предводила Атина. Плаћали су порез да би их атинска 
флота одбранила од Персијанаца. Тако је Атина постала не 
само војна сила, него и богата држава. Од новаца који се 
приливао од пореза савезника на брежуљку Акропољу су 
изградили и храмове који пружају величанствен призор, 
а којима се и данас диве туристи.  

�� Какве последице је имала победа против Персијанаца на 
привредни живот Атине?

�� Размишљај главом савезника Атине! Шта је за њих било 
добро под вођством Атине, а шта није?

Савезници Атине и Спарте  � Формулиши шта је разлика између 
географског положаја савезника две велике силе! Ко је могао имати 
више искуства у поморском ратовању? Зашто?

Európa

Afrika

Ázsia

Периклов портрет  � Коју функцију је имао 
Перикле?
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� Политика Атине за време Перикла

Перикле је потицао из древног арис-
тократског племена, а ипак је подржавао 
настојања демоса. Он је омогућио чла-
новима демоса са скромном имовином 
право да врше државну  службу, зато 
га сматрамо за оснивача демократије. 
Под његовим вођством Атина је постала 
велика сила, скоро 300 држава је било 
у њеном савезничком систему. Зато се 
уплела у рат са ранијим савезником, 
Спартом, која је љубоморно проматрала 
јачање моћи Атине.

�� Формулиши зашто сматрамо Перикла 
за оснивача демократије.
�� Зашто су се сукобиле Атина и Спарта?

5555

� Одакле потиче реч демократија?

Народ је на грчком демос, а власт је 
кратос. Те две речу су спојили у израз де-
мократија, што значи владавина народа.

�� Оне са отменим пореклом су на грч-
ком називали аристократама. Аристос 
значи најбољи.
�� Шта може бити оригинално значење 

речи аристократија?

Акропољски Партенон, изграђен од мермера  � Потражи у тексту 
лекције, којој богињи су саградили овај храм!

Црепови, коришћени за гласање   � На овим 
цреповима ћеш пронаћи имена Темистокла, 
Милтијада и Перикла. Покушај прочитати 
имена! Која слова се разликују од наших?

демос: народ, грађани који не припадају 
аристократији

политика: руковођење градом-државом, то 
јест полисом, називали су политиком.  Данас 
тако називају делатност у управи било којег 
државног уређења

Атинска демократија

У Атини су најпре владали краљеви. Касније, слично 
као у скоро свим грчким градовима-државама, племићи 
отменог порекла преузели су власт у своје руке. Сиро-
машнији грађани, чланови демоса* тада нису могли да 
утичу на управљање државом. Прво су се изборили за 
учешће у раду народне скупштине и судова. Међутим, 
нису могли да буду у државној служби.

Средином 5. века п.н.е. Перикле је формирао такав 
систем, демократију, који је и најсиромашнијима пружио 
могућност да се огласе на народној скупштини и да ступе 
у државну службу. � Већину служби су раздељивали 
жребањем. Међутим, војсковође су бирали дизањем руке, 
јер је за руковођење војском било потребно искуство 
и способност. И Перикле је имао тај чин. На народним 
скупштинама су могли да учествују само пунолетни 
мушкарци који су имали грађанско право. 

У интересу да нико себи не присвоји власт, увели су 
гласање на цреповима. Ако би народ проценио да неко 
постаје безмерно властољубив, одржавали су гласање 
на цреповима. Онај чије име је било највише пута на ко-
мадима црепа које су грађани предали, морао је да напусти 
град на десет година, односно да иде у изгнанство. �

Перикле је увео дневницу. Један сиромашан човек 
је свакодневно морао да ради да би преживео. Зато није 
могао да учествује у раду судова или већа. Перикле им 
је из државне благајне плаћао дневницу, тако да су и они 
могли да учествују у раду судова и већа. Држава им је 
плаћала још и посету позоришту. Сиромашни су играли 
важну улогу и у рату, они су били веслачи флоте. Без њих 
Атина не би могла постати господар мора.

�� Шта је Перикле учинио у интересу тога да сваки грађанин 
Атине добије право да утиче на државне послове?

�� Одржите народну скупштину на којој ћете расправљати о 
Перикловом предлогу о дневници! Нека буде и таквих који 
ће аргументовати за, а и оних који ће бити против!
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Формулиши у име једног сиромашног грађа-
нина, зашто подржаваш Периклову политику!

�� На који начин су грађани Атине могли да 
гласају у народној скупштини?

�� Одакле је потицало богатство Атине?
�� Зашто је за Атину била важна поморска 

трговина?
�� Објасни, зашто се Периклово време назива 

златним добом Атине!

Атинска сребрна сова

На стеновитом подручју Атине једва да су расле житарице. 
То подручје је погодније за винову лозу и маслиново 
дрво. Атињани су вино и одлично уље извозили у 
иностранство, а у замену су из удаљених провинција 
увозили јефтине житарице. За то пословање су им били 
потребни бродови, и зато су владали морем. Атињани су 
имали и руднике сребра. На атински сребрни новац су 
ковали сову, свету птицу богиње Атине, богиње града. То 
је био новац који је био најраспрострањенији  у том добу. 
Нису га користили само савезници Атине, него сви Грци, а 
чак су га прихватали и у Египту!

�� Одакле су Атињани имали житарице?
�� Зашто је Атина градила ратне бродове?
�� Какву предност је за атинске трговце значило коришћење 

сребрног новца? 

Перикле је на брежуљку Акропољу у средишту гра-
да саградио Атинин храм, Партенон. За изградњу је у 
Атину довео најбоље вајаре и архитекте тога доба. Град је 
привлачио и песнике, филозофе и хроничаре. У Перикло-
во доба Атина је била центар културе грчког света. 

�� Одакле je Атина имала новаца за изградњу Партенона?
�� Коме је Перикле поверио изградњу Партенона?

56

Како размишљају 
историчари ...

Извор може бити било шта што 
потиче из прошлости. Макар јед-
на ствар или једна грађевина. 
Међутим, предмети сами  не го-
воре ништа. Али формулишући 
добра питања и из њих можемо 
извући важне закључке.

Темистоклово име на 
цреповима

Приликом ископавања у Атини 
пронађено је много црепова који 
су коришћени за гласање. На 
највише црепова је било Темис-
токлово име, али на цреповима 
можемо наћи имена скоро свих 
атинских политичара. И таквих 
који никада нису морали да оду у 
изгнанство. 

�� Какве закључке можемо извући 
из тога ако се нечије име често 
појављује на цреповима?
�� Шта можемо да закључимо на 

основу црепова за гласање? Колико 
је у Атини била распрострањена 
писменост?
�� Покушај ексером да угребеш своје 

име на једну циглу! На основу ис-
куства реци, да ли је такво гласање 
било тешка или лака ствар!

Атински новац са ликом сове   
�   Птица које богиње је била 
сова? Одакле је потицало 
сребро од којега су ковали 
новац?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Атински систем савезника
 � Грађани са скромном имовином су 
такође могли да буду у државној служби, 
формирање демократије

 � Дневница, гласање на цреповима, увоз хране
 � Атина је културни центар грчког света
 � Супротност Атине и Спарте  ¨ рат
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Идемо у позориште!

На Дионисов празник су у Атини приказивали позоришне 
представе. Тада би почела врева у целом граду, зато што 
је сваки Атињанин волео да иде у позориште. Полукружно 
позориште које се наслањало на Акропољ могло је да 
прими седамнаест хиљада људи. Окупила се огромна маса, 
јер су сиромашнији грађани добијали посебну помоћ, 
како би и они могли присуствовати представи. 
 

У позоришту су представе приказиване дању. Публика је славила ако је 
комад био добар, али је почела јести или разговарати, ако јој се чинило 
да је досадан. Поред озбиљних комада приказивали су и комедије. 
Глумци и чланови хора би тада облачили смешне костиме. Маскирали 
би се у жабу, птицу, чак и у облак, ако је то у комаду било потребно.  
Водећим политичарима су се и по имену подругивали ако су учинили 
нешто због чега је народ био незадовољан. 

На целодневној прослави су увек приказивали дела три аутора. 
Жири је на крају дана гласао који аутор да добије награду. Најчувенији 
међу њима био је Софокле. Он је двадесет и четири пута победио на 
такмичењу.  

�� У чему су сличне позоришне представе у старом веку и у 
данашње време? 

�� Која научна открића су се родила 
у Месопотамији? 

�� Којим циљевима је служила 
уметност у старом Египту?

�� О којем рату је Хомер написао еп?

Хомер је живео пре две хиљаде седамсто година, али његови епови се и данас читају, уче, а 
чак се и филмови снимају по њима. И у позориштима приказују грчке представе. Старогрчке 
скулптуре и обојене вазе су блага која музеји љубоморно чувају. И науке су код Грка достигле 
највиши ниво у свету старог века. Шта би могло бити објашњење процвата грчке културе?

16. Песници, вајари, научници

5757

Дионисово позориште у Атини   �   Замисли да си један од гледалаца! 
Напиши састав о томе какав је био један дан у атинском позоришту! 

Маске које приказују младу жену и старијег 
мушкарца   �   Зашто су глумци носили 
женске маске? Погледај у дигиталном 
материјалу за учење филм о грчком 
позоришту!

Дионис на мору. Диониса, бога вина и 
позоришта су пирати хтели ухватити.  
За казну их је Дионис претворио у делфине    
�   Шта на слици указује на чињеницу да је 
Дионис бог вина?
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Атина, културни центар епохе

Изградњу Партенона је водио најчувенији вајар тог 
доба, Фидија. Он је кип богиње Атине извајао од злата 
и слоноваче. Његово дело је било и статуа Зевса у 
Олимпији. Учествовао је и у прављењу рељефа и украса 
споменика Партенона. 

Осим вајара, у Атину су дошли и најчувенији филозофи тога доба. 
Филозофија је љубав према мудрости. � И та наука је грчког порекла. 
Талес из Милета је био и филозоф, не само математичар. Сматрао је да су 
свет и живот настали из воде. Било је оних који су му се ругали, говорећи 
да његова наука ништа не вреди. На то је Талес израчунао да ће принос 
маслиновог дрвета бити обилнији. Изнајмио је све пресе за уље, које су 
касније само од њега могли изнајмљивати по повишеној цени. Обогатио 
се за месец дана – од своје науке. Атински филозофи су радије испитивали 
људско понашање. Желели су да одреде шта је добро, а шта је лоше, шта 
је врлина и како можемо да је постигнемо. Платон из Атине је испитао 
још и то каква би била најсавршенија држава. Он је испричао и причу о 
потопљеном острву Атлантиди. 

И историографија се развила у 5. веку п.н.е. Херодот  
је написао историју грчко-персијских ратова. Он није  
био Атињанин, али је посетио град, да би се срео са 
Периклом. 

Рођење наука

У то исто време је и лечење постало наука. Прве лекарске 
књиге је написао Хипократ. Није поверовао да болести 
изазивају богови, па зато онима који су му се обратили, 
није препоручивао молитву, него је предлагао лечење. 
Хипократ је смео то тврдити зато, што грчка религија није 
ограничавала научно истраживање. �

Хипократово мишљење о несвестици 

„Са болешћу која се назива светом, ствар овако стоји. Мени не изгледа ни 
божије, ни светије од осталих. Има своју природу и свој узрок. Насупрот 
томе, људи због неискуства и из дивљења то сматрају за неку божију 
ствар, јер нема никакве сличности са осталим болестима.“ 

Хипократова лекарска заклетва

„Никоме нећу, чак и ако ме замоли, преписати смртоносан отров нити ћу 
му дати такав савет. Све што видим или чујем приликом лечења, чуваћу 
као тајну и никада нећу открити.“

 

Грчки историограф 
Херодот. Желео је да 
буде сведок догађаја, 
зато је потражио 
места тих дешавања. 
Сведок је на грчком 
„хистор“, од тога је 
настала реч историја

Како размишљају 
историчари ...

Историчари, уместо бајословних 
објашњења митова, међу догађајима 
траже стварне повезаности.   

Узрок избијања Тројанског 
рата

Херодот је био отац историографије. 
Персијски рат је сматрао за једно 
поглавље сталне борбе Европе и 
Азије. Написао је да се тројанском 
краљевићу „прохтело да из Хеладе 
отме жену (...) И тако је отео Хелену. 
На то су Грци одлучили да пошаљу 
посланство које ће тражити да им 
се врати Хелена, и захтевати задо-
вољење за почињену отмицу“. Херо-
дот и не спомиње улогу Афродите у 
отмици Хелене. 

�� У чему се разликује Херодотово објаш-
њење од Хомеровог?

� Љубав према мудрости

Међу филозофима је било таквих који 
су за новце учили умеће дискутовања. 
Измишљали су и такве трикове којима 
су могли да збуне противника. За то је 
пример следеће мудровање: – Да ли је 
тачно да свака птица има две ноге? – 
Тачно је. – А да ли је тачно да Платон има 
две ноге? – И то је тачно. – Значи да је 
Платон птица. 

�� Мудрост је на грчком софија. Које 
женско име је настало из ове речи?

�� Зашто људи мисле да је то некаква божија казна? 
�� Зашто је Хипократ посумњао у то? Потражи у тексту лекције!
�� Сумирај зашто се наука брже развијала код Грка, него код 

других народа!
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Зашто су грчки научници могли слободно да истражују?
�� Зашто многи твоји наставни предмети имају грчко име?
�� Зашто се до данас одржало толико много грчких научних 

достигнућа и културних и уметничких дела?
�� Које културне резултате сматраш најважнијима? Зашто?

� Порекло наука

Више наставних предмета у школи имају 
грчке називе. Математика долази од речи 
матема, што значи знање. Физика потиче 
од речи фисис (phusis), што је грчки назив 
природе. Спајањем речи биос, тј. живот, 
и логос, наука, добијамо реч биологија. 
Занат су на грчком рекли текне. Науке 
су сматрали за текне, говорили су, мате-
матике текне, наука математике. 

�� Одакле потиче израз биологија? По-
тражи реч на српском која је изведена 
од речи логос! И то је у вези са раз-
мишљањем!
�� Из „текне“ су направили такву реч коју 

користимо сваки дан. Која је то реч?

�� Шта заклетва забрањује лекару? Да ли ова правила важе и 
данас?

Један од рељефа на Партенону   �   Грци 
су настојали да веома прецизно прикажу 
људско тело. Формулиши на основу слике, по 
чему се то види!

Агора и Акропољ. Реконструкциони* цртеж   �   За шта су користили 
агору?  

реконструкција: обнова пропалих или раз-
рушених зграда, споменика на цртежу или 
прављењем макете.

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Атинско позориште: такмичење 
представа

 � Изградња Партенона: Фидија
 � Почеци историографије: Херодот
 � Развој медицине: Хипократ
 � Филозофија: Талес, Платон

Лекаре или историографе нису кажњавали ако 
нису богове сматрали узроцима болести или рата. Ни 
филозофа, који постанак света није објашњавао божијим 
стварањем, нису позивали на одговорност. Али, тачно је 
да су кажњавали ако је неко тврдио да богови не постоје. 

�� Разболео си се у Атини. Можеш да бираш коме ћеш се 
обратити, Асклепијевим свештеницима или Хипократу. 
Опиши два различита начина лечења! За Асклепија се врати 
на поглавље Од Олимпа до Олимпијаде!

�� Зашто је у Периклово доба Атина привлачила научнике и 
уметнике?

�� Које математичко откриће се везује за Талесово име? Ако не 
знаш, погледај у лексикону!
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Гордијум Атина

МАКЕДОНИЈА 

Арапско море 

Инд
 

Вавилон 
Александрија 

Персијски залив 

Средоземно море 

Црно море 

Каспијско море 

Тигар 
Еуфрат ЕГИПАТ 

ПЕРСИЈА ИНДИ
ЈА

Ни

л 

Суза 

Тир 

Аралско
 језеро 

�� Присети се како су Грци победили 
код Маратона! 

�� Какво наоружање је имао грчки 
ратник?

17. Освајач света

60

Мој отац је испред мене све освојио!

Једва је прошао један век од Перикловог доба, а грчки 
свет се из основе променио. Спарта је у једном дугом рату 
победила Атину, али на крају је и она пропала. Неслогу 
грчких држава је искористио један македонски* краљ, 
Филип II. У младости је код Грка учио како се бори једна 
фаланга*, па је њихове иновације употребио против 
самих Грка. Филип је угушио побуну грчких градова-
држава, и планирао је да освоји пребогато Персијско 
царство. Овај пљачкашки ратни поход се свидео и Грцима, 
па су некадашњи противници склопили савез против 
Персијанаца. Међутим, Филип је постао жртва убиства па 
га је на престолу наследио његов двадесетогодишњи 
син Александрос.

�� Направите две групе! Једна нека има аргументе против 
Филипа, а друга нека је уз савез који је склопљен с њим. У 
расправи се осврните и на то да ли једна демократија може 
да склопи савез са једним краљем!

 

Освајања Александра Великог   �   Одакле је кренула војска Александра Великог? Која је била најудаљенија територија до 
које су стигли?

Македонци: народ који је говорио језиком 
сличним грчком језику, а вође су им били 
краљеви. Њихови најчувенији краљеви су 
били Филип II и Александар Велики

фаланга: борбена формација у којој војници 
пешадинци уско стојећи један поред другог и 
један иза другог формирају затворени зид. То 
је затворен убојни ред чета

Африка

Азија

Европа

Александар Велики је за тринаест година освојио значајни део тада познатог света од Хеладе  
до Индије, стварајући једно од најмоћнијих царстава у историји. Зато га називају Великим. 
Освојио је огромне територије са војском од свега четрдесет хиљада људи. У овој лекцији ће 
бити речи о томе како је то било могуће.   
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Како је млади Александар припитомио коња?

Александар је већ у детињству одлично знао да јаше. Једном су у двор 
македонског краља довели коња који је деловао неукротив. Александар 
је тражио да га зајаше. Филип му је дозволио. Дечак је коња окренуо 
према сунцу, јер је приметио да се коњ уплашио сопствене сенке. Тако је 
могао да  узјаше на коња. (Према Плутарху)

�� Какве особине младог Александра приказује ова прича?
�� Шта мислиш, зашто је Филип дозволио  Александру да покуша 

узјахати на коња?

Александрос, касније Александар Велики (Македонски) 
је добио најбоље васпитање. Његов учитељ је био чувени 
филозоф Аристотел. Поред оца није постао само одличан 
војник, него и величанствен војсковођа. Љубоморно је 
гледао на Филипова освајања и пријатељима је говорио: 
„Мој отац је испред мене све освојио!“

Напред до Индије!

Македонска и грчка војска није била велика, имала је свега 
четрдесет хиљада војника. Али ови ратници са тешким 
на-оружањем су формирали сложну и дисциплиновану 
војску. Персијске јединице су говориле различитим 
језицима, и наоружање им није било тако квалитетно као 
наоружање јединица Александра Великог. Александар је 
после првих победа ушао у Египат, где је основао град 
Александрију. Египат, окупиран од стране Персијанаца, 
славио га је као ослободиоца. После тога је поново кренуо 
против персијског великог краља и поново однео победу. 

Персијског владара који се дао у бекство убили су 
сопствени људи. 

Александрова војска је напредовала од Вавилона 
до персијског главног града, а затим је за шест 
година продрла све до Индије. Међутим, 
када су стигли у Индију, уморни војници су 
стали и изјавили да више неће да се боре. 
Александар Велики је у сваком граду 
поставио намеснике и повукао се у 
Вавилон. Ту је млад умро. Узроци ње-
гове смрти могу бити једним делом дуг,  
исцрпљујући ратни поход, а другим делом пре-
више вина које је испио приликом прослављања победа.

Грчка култура источњака

Огромно царство се после Александрове смрти распало 
на краљевства, чије престоле су заузеле некадашње 

Александар Велики је основао веома 
много градова, и називао их је по себи, 
Александрија. Уз помоћ историјског ат-
ласа потражи градове са тим називом! 
Колико Александрија си нашао? Шта је 
циљ оснивања градова? 

Цртеж македонске фаланге. Фаланга је била 
војна формација од пешака са тешким  
наоружањем поређаних у више редова у  
дубину, опремљених копљима   �   Македон-
ска копља су била много дужа од грчких. 
Формулиши какву предност је то значило у 
борби против пешака и коњаника! У чему је 
било слично македонско наоружање грчком?

6161

Аристотел   �   О којим грчким научницима 
и филозофима си раније учио?
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Гордијев чвор 

У граду Гордијуму су била једна кола 
на којима је један неразмрсиви чвор 
учвршћивао јарам. Према једном про- 
рочанству, онај коме успе да расплете 
чвор, постаће господар света. Алексан-
дар је једним ударцем мача пресекао 
чвор. (Према Плутарху)

�� Како ова прича карактерише Алек-
сандра? 
�� Када се данас користи израз Горди-

јев чвор? Ако не знаш, погледај у 
библиотеци!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Зашто су Македонци и Грци желели да освоје Персију?
�� Прикажи какво је било наоружање Грка и Македонаца, 

односно Персијанаца!
�� Зашто је македонска фаланга била ефикаснија од персијске 

коњице?
�� Какве културне промене су се десиле на територијама које 

је освојио Александар Велики?
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Мозаик Александра   �   Које Александрове особине се оцртавају на 
мозаику? Узми у обзир да не носи шлем! Да ли мислиш да стварно није 
носио шлем, или су само желели да нас увере у то? Формирајте две 
групе, и дајте аргументације за оба става!

Златни новац Александра Великог    
�   Одакле је потицало злато Александра 
Великог и Македонаца?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Рат Атине и Спарте
 � Освајања Филипа Македонског
 � Александар осваја Персијско 

царство
 � Ширење грчког језика и културе на 

старом Истоку и у Египту

� Како су показивали поштовање 
великом краљу?

За персијске поданике Александра Ве-
ликог је било природно да поздрављају 
краља пузећи на коленима и сагињући се 
до земље. То је било неприхватљиво за 
Грке који су васпитавани у демократији, 
а такође неприхватљиво и за Македонце. 
Када је краљ од њих то захтевао, нису 
хтели да послушају.

�� Формулиши зашто грчки заповедници 
нису желели да се поклоне до земље?
�� Зашто Персијанцима није сметало 

поклањање?
�� Зашто се у демократији никоме не 

поклањамо?

војсковође Александра Великог. Масе Грка су кренуле на 
пут у новоосноване градове, који су изграђени од плена, 
добијеног од опљачкане имовине Персијанаца. Могли су 
да добију земљу, или важну службу у администрацији или 
војсци. Језик који се користио за управљање царствима 
био је грчки. Грчка култура и спорт, грчка књижевност и 
уметност су се ширили од Сирије до Индије, од Персије 
до Египта. Од народа које су покорили, Грци су преузели за 
њих до тада непознате елементе математике, астрономије 
и профињеног начина живота. Више стотина књига у 
смотуљцима су нагомилане у александријској библиотеци. 
У њима нису обрадили и сачували само грчку историју, 
него и историју Египта и Месопотамије. Поштовање краља 
као бога је стигло са истока, а Грци се томе нису много 
радовали. � Култура која је тада настала, имала је утицај 
и на Римско царство.  

�� Наброј, који грчки утицаји су допрли до источних народа?
�� Који утицаји су захватили Грке од стране источних народа? 
�� Какав утицај је на Хеладу могло имати формирање источних 

краљевстава где се говорило на грчком језику?
�� Шта је Грке привлачило у Азију да би заувек оставили своју 

домовину?
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� Припремите се да одиграте неку од ових прича!

Тезеј и Минотаур са главом бика
Јабука раздора
Тројански коњ

�  Поређај по хронолошком реду следеће до-
гађаје! Који је кукавичије јаје, и зашто?

�� Ратни поход Александра Великог
�� Маратонска битка
�� Тројански рат
�� Периклова демократија
�� Прве олимпијске игре

� Рад у групи: Атињани и Спартанци

  Формирајте групе од 4 особе! Двоје нека буду 
Атињани, а друго двоје Спартанци! Изаберите 
изразе који вам припадају! Објасните шта су 
ти изрази значили у животу ваше заједнице. 
Поставите питања једни другима у вези с оним 
што је речено!

�� роб
�� агора
�� хелот (спартански слуга)
�� заједничко обедовање
�� гласање на цреповима
�� демократија
�� два краља

 У име једног гледаоца напиши интересантан 
извештај са једне од олимпијских игара! Које 
такмичарске дисциплине си видео? Која ти се 
највише свидела? Како су приносили жртву 
пре игара, и зашто ти се то свидело?

  Групно такмичење: Грчко-персијски рат

  Саставите екипе! Имате на располагању пет 
минута да саставите десет питања о грчко-
персијском рату! Жребањем изаберите по 
једног члана екипе који ће одговарати на 
питања друге екипе! Победник је екипа чији 
члан на више питања да тачан одговор.

	Потражи у књизи, који град је ковао овај 
новац! Одговори на питања: 

�� Која птица се види на слици?
�� Којој богињи је припадала та птица?
�� Од каквог материјала су ковали новац?
�� Објасни зашто је иза птице једна маслинова 

гранчица са маслинком?

		Ко су били ови људи? Шта им је заједничко?

�� Хомер
�� Херодот
�� Софокле
�� Фидија
�� Талес
�� Хипократ

У Хелади

� СУМИРАЊЕ ГРАДИВА
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III поглавље
Од града до империје
Стари Рим

Римски форум, центар старог града

tortenelem_5_2016.indd   64 2019. 04. 23.   12:28:58



СВИ СТАНОВНИЦИ МАЂАРСКЕ су грађани две државе, Мађарске и Европске уније. Унија није 
настала тако давно, али Европу су једном, још пре две хиљаде година,  већ ујединили становници 
града-државе средње Италије, Римљани. Пут до стварања империје је водио преко освајања.

Рим је имао најмоћнију и најдисциплинованију војску. Народе које су покорили, укључили су  
у изградњу царства, и пре или касније су им дали и грађанска права. Тамо где су некада живели 
Римљани, данас успомену на њих чувају водоводи, амфитеатри и путеви од камена (калдрма). Закони 
које су донели Римљани, служили су као пример европској правној науци. Званични језик царства, 
латински, као језик науке и уметности је још и пре сто година скоро сваки школарац морао да научи. 

У овом поглављу можеш сазнати
�� ко су били најчувенији римски хероји
�� како је било могуће да један мали град-држава постане огромна империја
�� како су могли да управљају тако огромном империјом
�� шта све и данас чува успомену на Римску империју

Поред тога, можеш научити и на који начин се 
може (-могу) 

�� приказати узроци и последице појединих 
догађаја.

�� нацртати цртеже о историјским 
догађајима.

�� користити слике за стицање историјског 
знања и за његово приказивање.

�� приказати и вредновати дела и одлуке 
историјских личности.

�� поткрепити своје мишљење чињеницама 
и доказима.

�� испитати и приказати промене начина 
живота из више аспеката.

�� направити хронолошке табеле о 
догађајима.

�� на историјским картама пратити догађаје 
и промене.
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Рим је у почетку био само један од италијанских градова-држава.  Више пута је морао да се 
одбрани од спољних напада. Међутим, после извесног времена Рим је толико ојачао да је цела 
Италија пала под његову владавину.

Балканско  п о л у о с т рво 

Атина 

Ј а д р а н с к о  м о р е  

Дунав

С
р е д о з е м н о  м о р е  

По 

Тибар
 

Рим 

А

л
п и  

И
Т

А
Л

И
Ј

А  

С иц и л и ј а  

Карта Италије   �   Погледај на карти, поред које реке су основали Рим! 
Образложи зашто лежи на обали реке! Присети се на основу ранијег 
градива, о којим градовима смо учили који су подигнути поред реке!

Дечаци које је отхранила вучица

Према предању о оснивању Рима, један зли краљ је желео да уклони 
два синовца, браћу близанце. Зато што се бојао да ће, када одрасту, они 
завладати. Одлучио је да новорођенчад баци у реку Тибар. Слуга којем је 
то наредио, је међутим близанце ставио у мало корито, дајући им шансу 
да се, можда спасу. Корито се закачило за један жбун. На плач деце се 
појавила вучица и подојила бебе. Касније је један пастир узео себи два 
брата: Ромула и Рема. Када су одрасли, осветили су се злом краљу и са 
својим друговима основали Рим, чији први краљ је био Ромул. 

�� Ко је према предању основао град Рим?
�� Зашто им је живот доспео у опасност? Како су се спасили?

Према предању, Рим је основан 753. године п.н.е.  
у средњој Италији. Град су основали земљорадници  
и пастири који су говорили латински. Прича о Ромулу и 
Рему је измаштана приповетка са елементима предања 
о оснивању града. Знамо и то да је осим краља Римом 
управљало и Веће стараца звано сенат, које се састојало 
од аристократа које су називали патрицијима. После 

Скулптура римске вучице. Два дечачића су 
додата касније. Ова скулптура је постала 
симбол града Рима.   �   Образложи на основу 
лекције, зашто!

Канал који улази у реку Тибар.  Из доба краљева је остало веома  
мало успомена. Међутим, овај канал је тада направљен.  
Њиме су одводили воду из мочвара које су биле у долинама.   

�� У чему се међусобно разликују 
један град-држава и једна 
империја? Укажи на што више 
разлика!

�� У старом веку су на већини 
места владали краљеви. Где смо 
се сусрели са владавином која 
одступа од тога?

�� Ко су били најпопуларнији богови 
и богиње код Грка?

�� О старом Риму је настало много 
романа и филмова. Ако си неки 
од њих прочитао или видео, 
испричај чега се из њих сећаш!

18. Повести о оснивању Рима и његовим борбама
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конзул: (латински consul) двојица вођа Рима 
у време републике. Бирали су их на једну 
годину. Конзули су водили и војску  

република: облик државног уређења где 
изабрани руководиоци на одређено време 
управљају државом

Муције Сцевола пред краљем непријатеља   �   Формулиши зашто је било веома претеће оно што је рекао и урадио!

Ромула је владало још шест краљева, али последњи је био 
тако зао тиранин да су се против њега побунили, и отерали 
га. Римљани више нису хтели ни да виде краљеве у свом 
граду. Од тада је најважније одлуке доносио сенат, и бирао 
вође града. Увек су бирали двојицу вођа, конзуле*, али 
само на једну годину. Тако се родила римска република*. 

�� Зашто је вучица постала симбол Рима?
�� Зашто је у Риму укинуто краљевство?
�� Зашто су бирали два конзула, а не једног?
�� Направите две групе! Једна нека покуша доказати зашто 

је краљевство добро! Друга нека потражи доказе против 
краљевства, а за републику!

Рим постаје господар Италије

На италијанском полуострву је поред Рима било много 
народа и много градова-држава. Римљани су склопили 
савез са народима који су, слично њима, говорили 
латинским језиком, да би се заједнички одбранили од 
напада других. 

Ликтор (сноп прућа- fasces) 
симболизује моћ конзула. 
Ликтор је био симбол 
уједињења. Један прут је лако 
преломити, али један сноп 
прућа скоро немогуће. Секира 
је упућивала на моћ конзула.  
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SPQR. На римском новцу, зградама често 
се појављује једна скраћеница: SPQR. На 
латинском: Senatus populusque Romanus 
(сенатус популускве романус). На српском: 
Сенат и римски народ.

легија: војна јединица римске војске. Њено 
бројно стање и састав су се током векова 
много пута мењали. У раним временима се 
састојала од 3000 пешака и 300 коњаника.

Како размишљају 
историчари ...
Извори могу да нам помогну на 
различите начине. Извор може 
бити било шта што се сачувало из 
прошлости, тако и језик.

Језик као извор
У школи користимо много израза 
који су латинског порекла. Чиње-
ница је да су данашњи народи 
већину наука упознали из књига на 
латинском језику. 

�� У српском језику имамо много речи 
које су позајмљене из латинског 
језика. Потражи у речнику или на 
интернету, шта значе следеће ре-
чи латинског порекла: албум, ан-
тика, арена, бестија, елипса, школа, 
овално!
�� Потражи на интернету и друге 

речи латинског порекла, или питај 
свог наставника!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Зашто је краљевство замењено републиком?
�� Шта је разлика између краљевства и републике?
�� Зашто је римска војска постајала све моћнија?
�� Како су сиромашнији грађани постигли да могу добити 

руководеће службе?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Прича о Ромулу и Рему
 � Оснивање Рима 753. године п.н.е.
 � Латински земљорадници и 
пастири

 � Протеривање краљева ¨ 
република: сенат и два конзула

 � Рим побеђује народе у околини

Муције Сцевола

После протеривања краљева, непријатељске јединице су опседале 
Рим. По једној причи, неки младић, по имену Муције Сцевола (Mucius 
Scevola) је одлучио да убије непријатељског краља. Увукао се у њихов 
табор, и видео да за столом седе два мушкарца у аристократском оделу. 
Али који је од њих краљ? Није имао времена да то утврди, па је пришао 
једном од њих и пробо га. Одмах су га ухватили и довели пред краља, 
јер атентатор није њега убио. Тада је младић своју десну руку пружио у 
пламен који је горео на олтару, и нетремице чекао да му изгори месо. 
– Видиш, краљу – рекао је – тристо римских младића чека да те убије, и 
ниједан нема мање храбрости од мене. Краљ је тада Муција пустио на 
слободу, и повукао се од Рима.

Како су Римљани редом побеђивали народе у окружењу, 
владали су све већом територијом. Сиромашнији Римља-
ни, плебејци су добили земљу на територији освојених 
градова. Тако је Италија полако пала под управу Рима, 
па је зато употреба латинског језика постала општа. У 
наредним ратовима су се градови савезници и освојени 
градови борили на страни Римљана. 

Борба сиромашних за равноправност

За освајање је била потребна војска. Већина војника који 
су служили у легијама* потицала је из сиромашнијих 
слојева. Они, међутим, нису имали права да утичу на 
живот града, па су постајали све незадовољнији. У знак 
протеста изашли су из Рима и хтели да оснују нови град.

Када је народ изашао, аристократи су се уплашили. Ко ће радити ако у 
граду не буде било сиромашних? Један паметни аристократа је отишао 
код народа и испричао им причу о стомаку и удовима. Према причи, 
рука и нога су се побунили против стомака, јер је само ленчарио. 
Одлучили су да му не дају да једе. У реду, али од тога су и они постали 
слабији! Схватили су да им је потребан стомак. Том причом је убедио 
сиромашне да су потребни и аристократи.  

�� Зашто су сиромашни плебејци изашли из града?
�� Зашто су се због тога аристократи уплашили? 
�� Како су успели да смире гнев сиромашних?

�� Расправљајте да ли је прича истинита или ће пре бити да је 
предање! 

tortenelem_5_2016.indd   68 2019. 04. 23.   12:29:15



покретни мост: римски проналазак којим 
су на мору спојили два брода. Уз помоћ 
покретног моста Римљани су заузели пунски 
брод

провинције: територије Римског царства 
изван Италије. Прва провинција у 3. веку пре 
н.е. била је Сицилија. На територији Мађарске 
је у Подунављу била римска провинција 
Панонија

ратна одштета: новац или друга вредност 
коју плаћа побеђена страна

С р е д о з ем н о  м о р е  

А
л п и  

Картагина 

А Ф Р И К А

Рим 

Ј а д р а н с к о  м о р е  

По 

Тибар  

500. год. п.н.е. 
300. год. п.н.е. 
260. год. п.н.е. 
После Првог 
пунског рата  

Корзика 

Сардинија 

Сицилија  

Európa

Afrika

Ázsia

После Италије, циљеви римских освајања су постале територије које су биле доступне преко 
Средоземног мора. За то је требало победити Картагину која се показала као чврст противник.

19.

69

Пунски ратови

� Дидо и Енеја

Према једном римском предању, претка Римљана Енеју је једна олуја 
одбацила у Картагину која се још изграђивала. Тамошња краљица, 
лепа Дидо се заљубила у Енеју. Када ју је мушкарац ипак напустио, 
јер је морао да плови даље у Италију, Дидо га је проклела. Бесна 
краљица је пожелела да између Картагине и Римљана никада не буде 
мир, а затим извршила самоубиство.

�� Формулиши, зашто су према предању две државе биле 
противници!
�� Кога прича сматра одговорним за мржњу? Не заборави да су ову 

причу измислили Римљани!
�� Шта су били стварни разлози пунског рата?

Потражи у историјском атласу Хиспанију 
и Алпе! Прати на карти Ханибалов пут!

�� О којим империјама смо учили до сада?
�� Наведи шта смо до сада учили о Феничанима.
�� Потражи у атласу Хиспанију!

6969

Ширење Рима   �   Какву 
промену је за Рим 
донео пунски рат?

Освајање Сицилије: Први пунски рат

Освајањем Италије Римљани су стигли до уског мореуза 
са чије друге стране се налазила Сицилија. Острво је 
било одлична територија за производњу житарица, а за 
власништво над њим су се сукобили Рим и Картагина, 
коју су основали Феничани. �

Становници северноафричке Картагине, Пуни, живели 
су од трговине и били су одлични морепловци, док су се 
римске легије до тада бориле само на копну. Римљани 
су зато изградили флоту и своје бродове су опремили 
покретним мостовима*. Покретним мостовима су могли 
спојити римски и пунски брод и прећи на непријатељску 
галију. Тако су у поморској бици могли да се боре као да 
су на копну. 

У рату је Рим побеђивао. Пуни су предали Сицилију, 
која је постала прва римска провинција*. То значи да ста-
новници нису били римски грађани, него су Римљанима 
плаћали порез. Ратне заробљенике су одводили да као 
робови раде на великим поседима. Поражени Пуни су 
у име ратне одштете* морали платити 83 000 кг сребра. 
Од тога се није обогатила само римска држава, него и 
победничке римске војсковође.

Три пунска рата

264. – 241. г. пре н.е.: I пунски рат
218. – 201. г. пре н.е.: II пунски рат
149. – 146. г. пре н.е.: III пунски рат

�� Који је био најдужи Пунски рат?
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� Ханибалов отац

Ханибалов отац, Хамилкар је у Првом 
пунском рату био један од картагинских 
војсковођа. Када је освајао Хиспанију, са 
собом је повео и своје синове, међу њима 
и Ханибала. Наводно је заклео сина да 
заувек мрзи Римљане.

�� Чиме објашњавају Ханибалову мрж-њу 
према Римљанима? Од кога је Ханибал 
научио како се руководи војском? 

�� Зашто је Римљанима било тешко победити Пуне?
�� Испричај на основу цртежа и описа, како се одвијала једна 

поморска борба између Римљана и Пуна.

Ханибалови слонови:  
Други пунски рат

Картагински Пуни су после губитка 
Сицилије заузели Хиспанију, где 
је било рудника сребра и олова. 
Али и Римљани су се учврстили на 
северном делу Хиспаније. Зато се 
поново обновило непријатељство 
између Римљана и Пуна. Када је на 
чело пунске војске дошао Ханибал, 
способан млади војсковођа, избио је 
нови рат. � Тада су Римљани већ били 
господари мора, зато их је Ханибал 
напао копном. Међутим, за то је са 
слоновима и пунским ратницима, који 
нису навикли на хладноћу, морао да 
пређе између снежних врхова Алпа 
који су се уздизали у небо. Оптерећујући 
марш је преживео само један слон. 

�� Зашто је избио још један рат између Рима и Картагине?
�� Шта је био Ханибалов ратни план?
�� Зашто је план био опасан?

Ханибал је победио римске јединице које су упућене 
против њега. Петнаест година нису могли да га потисну са 
италијанског полуострва. �

Борбени слон    
�   На основу слике 
испричај како су  
Пуни користили 
слонове у биткама!

Како размишљају 
историчари ...

Током историје веома много 
извора је уништено или изгубљено. 
И у случају личности које су 
формирале историју, слику можемо 
добити само на основу онога што 
се сачувало.

Римско просуђивање 
Ханибала

Када је Картагина изгорела у по-
жару, и књиге Пуна су изгореле. 
Ханибалова дела познајемо само 
из грчких и римских извора. 
Различити аутори из различитих 
аспеката виде исти догађај.

�� Шта мислиш, да ли је један римски 
историчар приказао Ханибала исто 
као и један пунски?
�� Шта можемо да закључимо из тога  

што су римски историчари призна-
ли Ханибалову генијалност? Да ли је 
то повећавало или је умањило вред-
ност њихове коначне победе? 

Поморска битка између једног римског 
и једног пунског брода   �   Кажи, како је 

функционисао покретни мост!
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Ханибалов портрет на сребрном новцу 
из Картагине. Недуго после битке код 
Заме, Ханибал је побегао из Картагине и 
пред римском потером је бежао на исток. 
Међутим, освета Римљана га је сустигла. 
Ханибал је извршио самоубисто да не би 
допао у руку својих прогониоца. 

� Последња почаст противнику

У једној битки је погинуо римски војско-
вођа. Пре тога се у више битака борио 
против Ханибала, и увек се носио херој-
ски. После битке Ханибал је потражио 
мртво тело, пристојно га ставио на 
мртвачки одар и са поштовањем које 
му следује спалио га. Пепео је ставио у 
сребрну урну, на њу ставио златни венац, 
и послао сину римског војсковође.

�� Какав закључак можеш извући из тога 
што је ову причу написао један римски 
историограф?
�� Формирајте две групе! Нека једна гру- 

па буду пунски, а друга римски исто- 
риографи! Напишите историју Другог  
пунског рата, свака група са стано-
вишта свог народа! Користите текст 
лекције, изворе, потписе испод слика! 
Расправљајте о разликама. 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Зашто је Римљанима успело да победе Пуне? 
Изнеси више разлога!

�� Због чега су после пунских ратова порасли 
моћ и значај Рима?

�� Какву предност и корист је Рим имао од 
освајања?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Рим ↔ Картагина: поседовање Сицилије
 � Први пунски рат: Сицилија римска провинција
 � Други пунски рат: Ханибал ↔ Сципион (Зама, 
202. год. пре н.е.)

 � Трећи пунски рат: разарање Картагине

Какав војсковођа је био Ханибал?

Једном приликом је Ханибалова војска ишла кроз једну уску долину. 
Римљани су затворили два излаза из долине, па су Пуни упали у замку. 
Ханибал је наредио да се од заплењених говеда сатера отприлике две 
хиљаде. На рогове сваке животиње су уплели нарамак прућа. Наредио 
је да се ноћу на дати знак запале нарамци. Говеда, подивљала од бола, 
појурила су у правцу римских стражара. Они су се престравили и 
разбежали се. Тако се пред Пунима отворио пут за излазак из долине. 

�� Ти си пунски ратник. Испричај како су се Пуни избавили из 
замке! Нацртај ту сцену!

Преокрет је настао када је управљање римском вој-
ском дошло у руке једног слично генијалног војсковође. 
Сципион се није сукобио директно са Ханибаловом 
војском која се борила у Италији, него је напао пунски 
главни град Картагину. Престрављени Картагињани су 
позвали Ханибала да се врати кући заједно са војском, али 
је војсковођа у одлучујућој борби код Заме (202. год. пре 
н.е.) доживео пораз, први пут у животу. 

Пре последње битке Ханибал је и лично потражио 
Сципиона да би од Римљана тражио мир. Сципион га је 
саслушао, али није склопио мир. Победио је у битки код 
Заме, а тиме уједно добио рат.  

�� Како ове приче карактеришу Ханибала?
�� Шта је приморало Ханибала да напусти Италију?

Трећи пунски рат

Римљанима је припао добар део Хиспаније и Северне 
Африке, новим провинцијама су увећали своје царство. 
Међутим, Картагина је остала неповређена, а привреда јој 
је и даље цветала. Љубоморни Римљани су после пола века 
са лажним изговором поново напали и у Трећем пунском 
рату победили Картагину и сравнили је са земљом. На 
њеној територији су створили нову провинцију. У истој 
години су победили и Грке, па су стара Грчка и један 
део Мале Азије такође постали римска провинција. 
Владавина Рима се већ проширила на скоро целу 
територију басена Средоземног мора.  

�� Какве војне и привредне предности је Римљанима донела 
потпуна победа над Пунима?
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После победе над Пунима и Грцима Римско царство је постало огромно. Римска република није 
била у стању да на стари начин управља толиким царством и да одржава унутрашњи ред. 

20. Криза републике

7272

Од сељака војника до војника плаћеника

Од земљишних имања, односно плена на освојеним 
територијама, политичари и војсковође су се веома 
обогатили. У римску војску су регрутовали само сељаке 
који су имали имања, али када су ратовали далеко од куће, 
нису могли да обрађују своје земљиште. Тако су сељаци 
који су служили као војници пропали и изгубили своја 
имања. � Али тако већ нису могли бити ни војници. 

Ханибалов ратни поход на Италију је уништио многа 
сељачка имања и економије. Једва је остало сељака са 
земљом, па у војску царства већ нису могли да поставе 
довољно војника.

�� Зашто је много сељака са малим имањима изгубило земљу? 
Зашто је то угрожавало римску војску?

Један римски конзул је за време напада опасних 
Германа успео да формира плаћеничку војску од 
сиромашних који су се доселили у град. Ови војници су 
служили шеснаест година. За службу су добијали плату, а 
када су завршили службу, добијали су имање. 

Уз помоћ добро организоване војске, Рим је побеђивао 
у свим ратовима. Међутим, конзули изабрани на једну 
годину су све мање могли да управљају империјом. Да би 
могли да разматрају задатке, требало им је више времена. 
Међу супротстављеним политичарима било је оних који 
су желели да повећају утицај сената, али и других који су 
желели већи утицај народне скупштине. Њихова расправа 
је доводила до убистава.

�� Зашто се сенат сложио да се постави плаћеничка војска?
�� Зашто је неком сиромашном човеку било добро да се 

прикључи плаћеничкој војсци?Германи: заједничко име за народе који 
су живели северно од Римског царства. 
Између осталих, то су преци Немаца, Енглеза,  
Данаца

плаћеничка војска: војска састављена од 
војника који се боре за новац, односно плату

� Један политичар тог доба је 
овако описао ситуацију:

„ ... они који се боре и гину за Италију ... 
немају кућу, немају где да склоне главу, 
као изгнаници скитају са децом и жена-
ма. Војсковође лажу својим војницима 
када их у борбама бодре да се боре 
притив непријатеља за гробове својих 
предака и њихове храмове, а у ствари 
... се боре и гину за раскош и имовину 
сасвим непознатих људи. Називају их 
господарима света, а немају ни стопу 
земље.“ (према Плутарху) 

�� Зашто су војници изгубили своју 
земљу?

�� Ко су и како су управљали 
Римском републиком после 
протеривања краљева?

�� Која су била најважнија места 
римских освајања?

�� С којим потешкоћама се суочава 
вођење царства које има велику 
територију и влада над многим 
народима? 

Борба Римљана и Германа на једном римском 
рељефу   �   Какве последице су имали 

германски ратови по римску војску?
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Спартаков устанак

Током ратова је много робова доведено у Италију и на 
Сицилију. Већину су присилили на обрађивање земље 
и пастирство на великим имањима, � али од њих су 
постајали и гладијатори*. Робови су више пута дизали 
побуне због своје горке судбине.
Један од највећих устанака робова је дигао гладијатор 
Спартак. Када су угушили побуну, Римљани су се свирепо 
осветили. 

Спартакова смрт 

„Када су му довели коња, исукао је мач и рекао, ако победи, његови 
ће бити многи лепи непријатељеви коњи. Ако изгуби, ионако му неће 
бити потребан, и мачем је пробо коња. Затим је крварећи из многих 
рана кренуо у продор. На крају, остао је сам када су се они око њега 
дали у бекство. Пао је, бранећи се од непријатељских војника, који су 
насрнули на њега.“ (према Плутарху)

Освета Римљана, према опису грчког историографа Апијана

„Они који су изгинули, нису могли ни да се преброје, док су Римљани 
изгубили само око хиљаду људи. Спартаково тело нису нашли. После 
битке многи су побегли у планине. Римски војсковођа је и њих напао. 
Бегунци су се поделили у четири групе, и борили су се против њега, 
све док осим шест хиљада људи сви нису изгинули. Оне које су 
живе ухватили, римски војсковођа је дуж пута од Капуе до Рима дао 
разапети.“

гладијатор: роб којег су обучили да се бори 
у оружаној борби на живот и смрт, ради 
забаве римског народа

� Пољопривредне стручне књиге  
о робовласништву у 1. веку п.н.е.

Римска стручна литература је средства, 
потребна за обрађивање земље, поде-
лила у три групе: она која говоре, она 
која издају гласове и она која не говоре. 
У средства која говоре су сврстали 
робове, у она која издају гласове волове, 
а нема средства су алати и кола.

�� За шта аутор сматра робове?

Гладијаторски шлем   �   Прелистај уџбеник 
уназад и упореди гладијаторски шлем са 
шлемом једног грчког војника! Шта је разлика 
између гладијаторског и војничког шлема? 
Упореди и са војничким шлемом који се види 
на следећој страници! Шта мислиш, зашто је 
гладијаторски шлем другачији?

Борба гладијатора   �   Упореди наоружање гладијатора! Шта мислиш, 
зашто су за борбу добили различито оружје?

Погледај у историјском атласу, колико је 
удаљена Капуа од Рима! Како се зове пут 
који спаја та два града? 

�� Кажите зашто је Спартак пробо свога коња пре битке!

�� Шта је била сврха што су заробљенике масовно разапели на 
крст?
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Ратне заробљенике воде на пијацу робова 
(римски рељеф)   �   Како су спречавали 

да заробљеници побегну? Формулиши на 
основу слике, како су се Римљани односили 

према робовима?

 Цртеж римског легионара   �   Наброј које 
оружје је имао римски легионар! Колико су 
појединачно била тешка та оружја и колика 

им је могла бити укупна тежина?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Шта су биле последице дугих ратова?
�� На какве опасности је скренуо пажњу Спартаков устанак?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Сељаци служе као војници ¨ 
необрађена земља

 � Успостављање плаћеничке војске, 
по завршетку службе добијају 
имање

 � Робови ¨ гладијатори ¨ устанак 
робова под Спартаковим вођством

Маријеве мазге

„Марије је у ратним походима своју вој-
ску редовно увежбавао разним врстама 
трчања и дугим маршевима. На његову 
наредбу сваки војник је носио свој прт-
љаг и припремао себи јело. Зато тог 
војника који са задовољством ради, 
и без поговора и спремно извршава 
сваку наредбу називају „Маријева мазга“. 
(Плутарх, из Маријеве биографије)

�� Зашто су називали римске војнике 
Маријевим мазгама?
�� Шта је све могао имати римски војник 

у своме пртљагу?
�� Образложи, зашто су сиромашни сту-

пили у војску и сносили све потешкоће 
које су их тамо чекале?
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Територија Римске империје пре Јулија Цезара 

Ратни походи Јулија Цезара 
Територија Римског царства за време Јулија Цезара 

Римско царство у време Јулија 
Цезара   �   Кажи шта си преко 
ове карте сазнао о Јулију 
Цезару!

Империји је претила опасност због међусобних унутрашњих сукоба римских војсковођа и 
политичара. Победивши своје непријатеље, Јулије Цезар је постао довољно јак да би учврстио 
унутрашњи ред. Међутим, на крају су га убили побуњени противници његовог самовлашћа. 

21. Јулије Цезар

�� Када и како је од 
Римског краљевства 
настала република?

�� Зашто су увек бирали 
два конзула?

Крваве унутрашње борбе

Империја се непрестано ширила и владала је над све више 
освојених провинција. Конзули су годину дана били у 
служби, а после су доспевали на чело неке провинције. 
Они су управљали и легијама које су се налазиле у 
провинцији, јер је требало бранити границе. Међутим, 
дешавало се да су се супротстављали одлукама сената, 
штавише, са својим легијама су заузели и Рим. У граду је 
више пута долазило до међусобног убијања присталица 
политичара који су се борили за власт. И римске легије 
су се, на челу са својим војсковођама, међусобно сукоб-
љавале. Јединице плаћеника су тада биле радије одане 
свом војсковођи, него Риму. Тај крвави унутрашњи гра-
ђански рат* је трајао сто година и држава је постепено 
слабила. Римљани су све више прижељкивали да неко 
спроведе мир. 

Појављивање Јулија Цезара

Јулије Цезар је у 1. веку п.н.е. био најспособнији римски 
политичар и војсковођа. Прво се удружио са два друга 
моћна политичара и тако према својој вољи утицао на 
одлуке сената.  Спровео је ред и мир у царству. Када је 

Цезарова скулптура   �   Какве карактерне 
црте осликава овај приказ?

грађански рат: рат у којем се различите 
оружане групе грађана или војске једне 
државе међусобно боре (у оквиру исте 
државе)
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Цезар после конзулске године отишао у Галију, заузео је 
огромну територију. Прешао је и на британска острва са 
својом војском.

Међутим, сенат се, подржавајући другог војсковођу, 
Помпеја, окренуо против њега. Цезар се вратио у Рим и 
победио Помпеја, гонећи га чак до Египта.  

�� Зашто је Цезар склопио савез са два политичара?
�� На који начин је дошао до самовлашћа?
�� Зашто су многи подржавали Цезара?

Јулије Цезар прелази реку Рубикон

Сигурно је да се борио у више битака него остале војсковође, и убио 
више непријатеља. Цезар је на посебан начин знао како да придобије 
наклоност и приврженост војника; ако се радило о Цезаровој слави, 
били су спремни и на најсмелија дела.

Војницима је сам Цезар давао добар пример. Није било такве 
опасности пред којом би се повукао, а ни заморног посла у којем не 
би учествовао. (...) Сматрао је да су дуги путеви, једноставна исхрана, 
спавање на отвореном и живот без удобности најбољи начин да човек 
буде здрав...

Цезар је понудио преко својих људи које је послао у Рим, да и он и 
Помпеј распусте своје јединице. После тога би се као приватна лица 
такмичили за поверење народа. (...) међутим, сенат је то одбио и поднео 
предлог да се Цезар прогласи народим непријатељем уколико до 
одређеног дана не распусти своје јединице. Сенат није захтевао да и 
Помпеј распусти своје јединице. 

У то време Цезар је био у Алпима са војском од свега тристо коњаника 
и пет хиљада пешадинаца, али (...) није сачекао да стигне цела његова 
војска из Галије, него је одлучио да ће неочекиваним и изненадним 
нападом преплашити своје противнике.

Када је стигао до реке Рубикон која раздваја Галију и Италију, дубоко 
се замислио и размотрио своје шансе... Коначно, као када некога захвати 
узбуђење, (...) узвикнуо је на грчком:

– Бацимо коцку!
После тога је брзо прешао реку.

(према Цезаровој биографији од Плутарха)

Кип египатске краљице Клеопатре. Једно 
време је владала заједно са својим братом, 
али су је свргнули са престола. Гонећи 
Помпеја, Цезар је са војском стигао у Египат. 
Као победнички вођа, Клеопатру је вратио 
на престо. Заљубили су се једно у друго, и 
Клеопатра је родила Цезарово мушко дете. 
Римском сенату се то није допало. 

Потражи у библиотеци књиге о Клеопатри или Цезару! На основу 
књиге, одговори на питање којим језиком су међусобно говорили 
Цезар и Клеопатра! Шта је била судбина њиховог сина? 

Помпејев портрет. Помпеј је био одличан 
војсковођа, али није био спретан политичар. 
У почетку је био Цезаров савезник, а касније 
се окренуо против њега   �   Зашто је сенат 
подржавао Помпеја?

�� Зашто је Цезар био привржен својој војсци?
�� Зашто његови противници нису желели да он буде конзул?
�� У Светонијевом делу Цезарова биографија, војсковођа каже: 

„Коцка је бачена!“ Упореди две верзије и формулиши шта је 
разлика! 
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Зашто је била опасна плаћеничка војска под 
заповедништвом конзула који су управљали 
провинцијама?

�� Који су важнији догађаји у животу Јулија Цезара?
�� Шта је изазвало Цезарову пропаст?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Грађански рат ¨ слабљење царства
 � Јулије Цезар ¨ самовлашће ¨ атентат ¨ грађански рат

Како размишљају 
историчари ...

Да бисмо разумели узроке историј-
ских догађаја, треба да знамо ко је 
и зашто је чинио то што је чинио. 
Понекада историјске личности пишу 
о својим циљевима и мотивима. 
Међутим, често треба да изведемо 
закључке из онога што су чинили. 

Клеопатра и римске борбе за 
власт

Клеопатра је била веома образована 
и лепа жена. Зато је разумљиво да 
се Цезар заљубио у њу. Краљица је 
уз помоћ ове везе желела да Египту 
обезбеди независност. 

�� Потражи у библиотеци, шта је била 
Клеопатрина судбина после Цезаро-
ве смрти!

� „Становници Рима су се поклонили 
пред Цезаровом срећом, пошто су 
донекле одахнули од грађанских ра- 
това и невоља које иду са њима. Зато 
су били спремни да прихвате јарам ко-
ји је представљала владавина једног  
човека... Прогласили су га за вечитог  
диктатора, а осим тога су га овластили 
да он именује половину људи на др-
жавним положајима. Цезар је и те како 
користио то право.” 
(из Плутархове биографије о Цезару)

�� Чиме аутор објашњава да су Римљани 
прихватили Цезарову самовладу?

иде: латинска реч, средина месеца

диктатура: насилно самовлашће. У Риму су  
у случају опасности уместо два конзула иза- 
брали на пола године једног диктатора 
(латински dictator) са неограниченом влашћу

Периоди римске историје
Краљевина (753 – 510 пре н.е.)
Република (510 – 27 пре н.е.)
Царство (27 пре н.е. – 476 н.е.)

��  Који догађаји су се десили у назначеним годинама?
��  Који период је најдуже трајао?

Двадесет и три убода бодежом

Када се Јулије Цезар вратио у Рим, као диктатор је увео 
значајне новине. Реформисао је календар и управљање 
царством. � Сенат се због новина бојао за републику, 
па су зато оптужили Цезара да жели поново успоставити 
краљевство. На мартовске иде* 44. године пре н.е. 
сенатори завереници су са двадест и три убода бодежом 
убили Цезара. Тиме су се обновиле унутрашње крваве 
борбе. Брут, вођа завереника против Цезара, сукобио се са 
Цезаровим усвојеним сином Октавијаном. Обе стране су 
имале значајну војску, па је зато поново избио грађански 
рат.  

Убиство Цезара

Грчки историчар Апијан је овако описао атентат на Цезара: „Брут га је 
убо у бутину, а један други завереник у леђа. Цезар се као звер која 
је упала у замку, једно време усред љутих узвика, окретао против 
једног, па другог. Али после Брутовог ударца, можда зато што се већ 
свега одрекао, прекрио се огртачем и прикладно покривеног тела 
се стропоштао на под испод Помпејеве статуе. Али, они су га и палог 
окаљали; задали су му укупно двадесет и три убода.“

�� Како су се понашале Цезарове убице?
�� Како је Цезар поднео напад?
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Грађански рат, који је избио после убиства Цезара, добио је Октавијан. Ослањајући се на своју 
војску, постепено је преобразио републику у самовлашће. Родило се царство и заједно са њим 
и трајни унутрашњи мир. Међу каснијим царевима није било само способних и добронамерних 
владара, него и лудих тиранина. Царство се, ипак, одржало петсто година. 

Цареви на челу империје22.

�� Зашто је опасно ако једна особа 
располаже неограниченом 
влашћу?

�� Како су у Атини и Риму настојали 
да спрече неограничену власт?

�� Ко и зашто су подржавали Јулија 
Цезара?

�� Ко и зашто су га убили?
�� Ко је био Октавијан?

Борба Октавијана и Антонија

Када су победили Цезарове атентаторе, на власт су 
дошли они који су слично Јулију Цезару желели да 
смање власт сената. Поред Цезаровог усвојеног сина 
Октавијана, значајном влашћу је располагао и Цезаров 
бивши војсковођа Антоније. Међутим, убрзо је и међу 
њима дошло до несугласица. Антоније је отишао у Египат 
и оженио се Клеопатром. Желео је да буде неограничени 
господар источних провинција, зато је дошао у  сукоб 
с Римом. Октавијан је у поморској битци победио 
Антонија, и Египат претворио у провинцију. Клеопатра је 
извршила самоубиство. 

�� Шта мислиш, какво је било мишљење римског сената о 
томе што се један римски војсковођа оженио египатском 
краљицом? Не заборави да је у том периоду формално још 
била република!

Један изнад свих

Застрашени сенат је 27. године пре н.е. Октавијана одли-
ковао називом Август (augustus, српски: узвишени). Он је 
у време Цезарове смрти већ узео и име Цезар. Исто то су 
радили и цареви после њега, тако је од имена Цезар настао 
назив цар. 

Август и његова породица. 
Горе Август на престолу 

прима свог наследника, 
победника Тиберија који 

силази са кочија    
�   Како приказ означава 

да Августа поштују као 
бога? На доњем приказу 

римски војници постављају 
знамен победе. Поред њих 
су побеђени варвари. Како 

слика приказује да су они 
заробљеници? Формулиши 

шта је веза између два 
приказа!

Скулптура Августа у војној опреми    
�   Август је освајао, захваљујући одличним 
војсковођама, на пример Тиберију. Шта 
мислиш, зашто је представљен у војничком 
оклопу?
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Неронова скулптура   �   Сачувано је веома 
мало скулптура Калигуле и Нерона. Шта 
мислиш, зашто? Ако је било више скулптура, 
шта се са њима могло десити?

� Набрајање Августових дела

„Када сам имао деветнаест година, о 
свом трошку сам организовао војску, 
уз чију помоћ сам ослободио државу, 
притиснуту грађанским ратом. Стога ми је 
сенат указао своје узвишено поверење и 
изабрао за свога члана. 

Три пута сам у своје име организовао 
гладијаторске игре, и пет пута у име својих 
синова или унучади. На овим играма се у 
арени борило отприлике десет хиљада 
људи.

Власт римског народа сам проширио и 
на Египат.

Панонским племенима се пре моје 
владавине војска римског народа никада 
није приближила. Посредством Тиберија, 
који је тада био мој посинак и војсковођа, 
победио сам их и ставио под власт 
римског народа. Границе Илирика сам 
померио све до обала реке Данубијуса 
(Дунава).“

�� Наброј својим речима Августова дела!
�� Зашто Август међу својим делима 

набраја и организацију борби глади-
јатора?
�� Напис само укратко спомиње освајање 

Египта. Образложи, зашто! Против кога 
се борио када је освојио Египат?

� Цар са много имена

Цезар није имао сина па је усвојио 
сестриног сина Октавија који је тада 
променио своје име на Октавијан. Већ 
је био цар када му је сенат доделио 
име Узвишени (Август). Сва три имена 
означавају исту особу, али не заједно.

�� Образложи зашто се Октавијан није 
могао називати  Август (Октавијан 
Август) док је Цезар још био жив?
�� Образложи, зашто цара не можемо 

звати Октавијан?

Стварајући мир, Август је привидно успоставио инсти-
туциони систем републике, али од тада је најважније 
функције имао он. Био је главни заповедник војске и 
врховни свештеник царства. �

И даље су сваке године бирали конзуле, али ту позицију 
су могли добити само Августови повереници. Људи су, 
наравно, видели да је република само привид, јер је 
Август у стварности изградио самовлашће. Међутим, за 
многе су трајни мир и развој привреде губитак слободе 
учинили прихватљивим. �

Сам Август је одредио свог наследника. Није имао 
сина, па је био изабран један његов посинак, Тиберије.  
О њему је вредно знати да је заузео и прикључио царству 
територију Паноније. 

�� Зашто је Август привидно успоставио републику?
�� Како је ипак успео да спроведе своју вољу?
�� Шта мислиш, која функција је била најважнија за очување 

власти?
�� Шта доказује да ће нови цар бити онај кога Август одреди за 

наследника?
�� Листај напред на 25. лекцију и формулиши, зашто је за нас 

важно освајање Паноније.

 

Махнити и мудри цареви

Тиберијев наследник Калигула је умислио да је бог, свако 
вече је у Јупитеровом храму „разговарао“ са статуом бога. 
Чудно се облачио, и хладнокрвно је дао побити многе 
сенаторе и аристократе да би запленио њихову имовину.
  

Калигулина дела у описима историчара Светонија

Калигулин омиљени коњ се звао Инцитат. „Дан пре циркуских игара, уз 
помоћ војника је забранио да становништво у околини не прозбори 
ни реч, како не би нарушили одмор животиње. Не само што је коњу 
изградио стају од мермера, јасле од слоноваче, дао му пурпурни 
прекривач, огрлицу украшену драгим камењем, него му је подигао 
и уређену палату са особљем да би на достојан начин примио госте 
које је позвао у своје име. Прича се да је хтео да му додели и титулу 
конзула.“

Нерон је био на још горем гласу. 
Доспео је на власт тако што је дао убити 
претходног цара и његовог сина. Касније 
је убио и своју мајку и свог васпитача. 
Међутим, само је злонамерна прича да 
је запалио Рим, јер је желео да се диви 
пламену. Његову владавину је скончала  
војна побуна.
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Како размишљају историчари ...

Историчари не испитују само то што је један политичар 
тврдио о себи, него и то шта је чинио. Извори су понекад у 
супротности са стварношћу.

Мишљења о Августу

Извори из Августовог доба пишу да је владар успоставио 
републику, а ми га ипак сматрамо за првог цара, творца 
царства. Августови песници су тврдили да је за време 
његове владавине дошло ново златно доба. Ми данас 
кажемо да је остварио војну диктатуру.  

�� Погледај у библиотеци, која времена називамо златним добом!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Како је преуређена република за време Августове 
владавине?

�� Зашто су Римљани прихватили смањење моћи сената?
�� Ко је био највећи освајач царства, и које територије је 

покорио?
�� Зашто царство није пропало у време појединих махнитих 

царева?

� Две мисли из књиге Марка  
Аурелија

„Пази, немој да се занесеш царевањем, 
немој да примиш царске обичаје, јер тако 
нешто може да се деси! Уопште немој 
више да расправљаш какав треба да је 
добар човек, него буди такав.“

�� Какав човек може бити аутор овог 
цитата?

Међу царевима је било добрих владара и изврсних 
војсковођа. Трајан је био последњи велики освајач. 
Између осталих, освојио је Дакију и Месопотамију и 
организовао их у провинције које су плаћале порез. 
Марко Аурелије, који се борио против Германа, био је 
образован човек. Размишљања која је писао на грчком 
и данас се читају. �

На срећу царства, добрих царева је било више од 
махнитих, али ови последњи се ипак чешће спомињу. 
Њихова грозна дела показују колико је опасно ако ништа 
не ограничава власт једног владара. 

Статуа Марка Аурелија на коњу   �   Статуа 
која је сачувана у Риму представља мудрог 
цара као војсковођу. Потражи у тексту 
лекције против којег народа се борио!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Октавијан је у поморској бици 
победио Антонија

 � Египат постаје провинција
 � Октавијан ¨ Август је главни 
командант војске и прелат 
(архијереј)

 � Тиберије: провинција Панонија
 � Махнити цареви: Калигула, Нерон
 � Трајан, последњи велики освајач
 � Марко Аурелије, мудри цар

Име цара Владавина

Август 27 пре н.е.–14. н.е.

Тиберије 14–37. н.е.

Калигула 37–41.

Клаудије 41–54.

Нерон 54–68.

Трајан 98–117.

Марко Аурелије 161–180.

Чувени римски цареви
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Реконструкција 
римског војног логора    
�   Заповедници 
су били из редова 
најбогатијих Римљана. 
Каква је могла бити 
разлика између 
смештаја за војнике и 
за заповеднике?

Живот у логору у римској војсци 
�� ЛЕКТИРА

ветеран: војник 
који је одслужио 
своју обавезу, 
ислужени војник

81

У доба римских царева многим младим 
мушкарцима војска је значила једину 
могућност да се издигну. Сиромашни, 

који су приступили у легију, могли су бити 
сигурни да ће месечно добијати плату. Када су 
демобилисани, као ветерани* добили су земљу 
од које су могли живети и основати породицу. 
Али, ветеран је могао и даље да служи у 
војсци, да би добио већу плату. У царству је 
било и становника који нису располагали 
римским грађанским правом. Они су после 
демобилизације постајали грађани, односно 
они и њихови потомци су већ могли да утичу на 
политичке одлуке. Тако је војска потпомагала 
стварање јединства народа у царству и 
ширење латинског језика.
  Војна обука је била тешка. Војници су осим 
оружја носили тродневну залиху хране, огртач, 
и осталу опрему. То је могло бити тешко и 30–40 
килограма! Ако би правили логор, око њега су 
ископавали ров, и у квадратној основи правили 
зид од кочева.

  Основа логора је била строго регулисана, па 
је војник уласком у било који логор одмах могао 
да се снађе. Два главна пута су се пресецала 
под правим углом, и тачно на средини је била 
командна зграда. Шатори војника су били 
распоређени као шаховска табла. У сталним 
логорима су уместо шатора градили бараке. 
Стражари су даноноћно чували зидове.
  Ако су дуже време били стационирани у логору, 
градили су зидове и куле од камена или цигле. 
Војници су сами кували, прали, градили путеве 
и градове. Они су руковали и катапултима 
којима се могао пробити и камени зид. Поред 
сталних логора грађени су и амфитеатри. 
Нижући победе, добијали су ратни плен, а у 
замену за њихов труд су после демобилизације 
живели у миру и у материјалној сигурности. 
Али, само онда ако нису пали у борби против 
упада варвара.  

�� Зашто су сиромашни ступали у војску?
�� Зашто су сви војни логори били идентични?
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Рим свету није дао само војсковође и политичаре. И данас у граду можемо да се дивимо 
величанственим споменицима архитектуре старог века. Инжињери су градили водоводе и 
путеве, а научници, песници и историографи су писали књиге које и данас радо читамо.

Шетња по Риму у доба царева23.

Реконструисана панорама 
старог Рима   �   Потражи 

на слици Колосеум и Циркус 
Максимус где су биле трке кочија! 

Изнад Колосеума је  
била Неронова палата.  

Потражи међу сликама у лекцији 
ону која приказује централну салу 

палате! Формулиши зашто је та 
сала била посебна!

�� Какви су били чувени градови старог истока и старе Грчке?
�� Шта су биле заједничке карактеристике градова у старом 

веку?
�� У чему се разликовао живот главног града једног великог 

царства од других великих градова?
�� Какве су биле географске карактеристике града Рима?

Са обале реке на пијачни трг

Из морске луке су бродовима могли Тибром превозити 
робу до Рима. Код града река није била дубока, па су могли 
прелазити преко ње и док нису изградили први мост. 
Статуа вучице је стајала на месту где је, према предању, 
река избацила корпу са Ромулом и Ремом. На обали 
реке је био трг са сточном пијацом. Поред трга су била 
најстарија градска светилишта. Одатле се можемо попети 
на брежуљак Капитол. Ту је био храм Јупитера, врховног 
римског бога. Са слемена Капитола са десне стране 
видимо брежуљак Палатин где се налазила Августова 
палата. Палату су украшавале зидне слике и мозаици.

Римски форум је био чувени градски пијачни трг. Ту 
је свако јутро била велика врева. Ту нису долазили само 
продавци и купци, него и сенатори, зато што је са леве 
стране Форума била зграда сената. Овој згради се и 
данас дивимо.

Један од најстаријих римских храмова 
на обали Тибра, поред трга са сточном 
пијацом. Можда су га подигли у част бога 
луке   �   Прелистај уназад и упореди га са 
Партеноном! У чему су сличне и у чему се 
разликују две грађевине?
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Колосеум у данашњем стању, и како је 
оригинално изгледао. Више од седамдесет 
хиљада гледалаца су са крајњим узбуђењем 
гледали борбе гладијатора и животиња. Ако 
би арену напунили водом, могли су да прикажу 
и поморске битке   �   Формулиши, шта је 
разлика између две слике! На основу чега су 
могли извршити реконструкцију? Потражи 
у библиотеци или на интернету, колико 
гледалаца може да прими стадион Ференц 
Пушкаш! Више или мање него Колосеум? 
Образложи, зашто је већи један од другог!

� Андрокле и лав 

Једног војника дезертера су бацили пред 
лава, али животиња се дошетала до њега 
и шћућурила се код његових ногу. Цар је 
запитао, зашто га животиња не напада? 
Андрокле је испричао како је у пустињи 
лаву из шапе извукао један трн. Пре 
него што је пао у заробљеништво, често 
су заједно ловили. Цар је помиловао 
Андрокла. (према Аулу Гелију)

�� Због каквог преступа су Андрокла 
бацили пред лава? Нацртај Андро-
клову причу!

Славолуке су подизали после великих победа римске 
војске, од ратног плена. Испод славолука је пролазио 
војсковођа победник и његова војска. 

Пролазећи поред храмова са стубовима и статуа које 
приказују славне Римљане, посетилац стиже до Колосеума. 
Ту су се одвијале борбе гладијатора и животиња, популарне 
међу Римљанима.  � Иза Палатина је био највећи стадион 
у царству за трке кочија, Циркус Максимус. � Гледаоци 
су се кладили на такмичаре. Могли су да добију много 
новаца, али и да изгубе. Посебно се истиче храм који није 
саграђен једном богу, него свим боговима, то је Пантеон. 
Његова огромна купола  и данас стоји неоштећена.

�� Зашто су саградили Колосеум?
�� Зашто су подизали славолуке?
�� Шта данас називамо циркусом? У чему се разликује данашњи 

циркус од онога у старом Риму?

tortenelem_5_2016.indd   83 2019. 04. 23.   12:29:26



84

Трка кочија у Циркусу Максимусу. У Риму су постојала четири спортска клуба, плави, зелени, бели и црвени. Ови клубови  
су покретали тркачке кочије у циркусу. Возачи кочија су носили боје клуба   �   Који спортски клуб постоји у твом насељу  
и какве су му боје?

О чему су могли читати образовани Римљани?

У римским позориштима су се већином приказивале 
комедије. Римљанима позориште није било толико 
важно као Грцима. Онај ко је ипак желео да се образује, 
у близини Колосеума, у обућарској улици је могао наћи 
највише књижара у милионском граду. У излогу је било 
написано чија дела се управо могу купити. Књиге нису 
биле као данашње. Текстове су преписивали на ролне 
од папируса. Најпопуларнија књига је била Вергилијев 
еп. У епу је описано како су побеђени Тројанци отпловили  
у Италију и постали преци Римљана. Многи су куповали 
и Хорацијева дела. Он је написао стихове о томе како је 

Централна трпезарија Неронове Златне 
куће. И у рушевинама је сала огромна. Од 

обртног дела крова није остало трагова    
�   Шта је била сврха богатства царских 

палата осим удобности које су пружале? 

� Трке кочија у Циркусу Максимусу 

Највећи хиподром у царству је имао 
дужину од 600 метара. Имао је 150 000 
места за седење, али могло је да стане још 
100 000 гледалаца који су стајали. Четири 
клуба су имала своје кочије четворопреге, 
који су возили седам кругова, обилазећи 
око стубова који су означавали крајеве 
две стазе. Број пређених кругова је 
показивало седам бронзаних делфина. 
После сваког круга су једног делфина 
окренули на доле. У окретницама су се 
кочије често сударале и превртале.  

�� Да ли данас у Мађарској постоје 
касачке стазе? Ако не знаш, погледај 
у лексикону реч јахање касом или 
потражи на интернет страници http://
lovasok.hu 

tortenelem_5_2016.indd   84 2019. 04. 23.   12:29:26



8585

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Прикажи, које су биле карактеристичне делатности и 
места у животу Римљана!

�� Какве програме су приређивали у Колосеуму? Наведи шта 
си раније учио о гладијаторима!

�� Наброј, које могућности је у старом Риму имала особа која 
је желела да се образује. 

у време Августове владавине у Риму настало ново златно 
доба. 

Ако бисмо у оно време желели да прочитамо причу о 
Ромулу и Рему, пронашли бисмо је у радовима Ливија о 
историји Рима. Све науке тога доба је сумирао Плиније 
у тридест и седам томова. У римским књижарама су се 
налазиле књиге из области медицине, па и пољопривреде. 
Ко није имао новаца да купи књигу, могао је да посети 
библиотеке где је могао наћи све књиге на грчком и 
латинском језику. Још су и једанаест огромних градских 
купатила осим базена и сала за вежбање имала своје 
библиотеке. 

�� Наброј какве све врсте забава су Римљани могли да бирају?
�� Каква осећања су код Римљана могла да изазову дела писаца 

тога доба?

Пантеон изнутра. 
Купола са пречником 
од четрдесет и три 
метра је на средини 

отворена, кроз отвор 
улазе сунчеви зраци у 
храм. Али, када пада 

киша, на средини 
Пантеона стоји 

бара   �   Образложи 
зашто купола храма 

има отвор! Чега нема 
у грађевини, и шта је 

последица тога? 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Римски форум: зграда сената
 � Колосеум: борбе гладијатора и 
животиња

 � Циркус Максимус, Пантеон
 � Римска књижевност: Вергилије, 
Хорације, Ливије, Плиније

 � Позоришта, књижаре, библиотеке, 
купатила

Како размишљају 
историчари ...

И натписи на старим грађевинама 
могу бити извори. Натписи на  
славолуцима означавају коме у  
част и за коју победу су их подигли. 
Натписи на зградама су сачували 
многе податке о којима данас  
ништа не бисмо знали. 

Римски натписи на зидовима

На фасади Пантеона уклесани нат-
пис са огромним словима казује 
име градитеља храма:

„Саградио за време док је трећи 
пут био конзул Марко Агрипа, 
Луцијев син.“

Марко Агрипа је био Августов 
војсковођа и зет. Трећи пут је био 
конзул 27. године пре н.е.

�� Потражи у околини где станујеш 
зграде на чијим зидовима се виде 
оригинални натписи! Какву сврху су 
имали ови натписи који су настали 
истовремено са зградом? Шта се из 
њих може сазнати?

Посети интернет страницу Музеја Аквин-
кум. Прикупи какве споменике из римског 
доба можеш наћи у Будимпешти! Страница: 
http://aquincum.hu

tortenelem_5_2016.indd   85 2019. 04. 23.   12:29:27



„Због данашње величине града и огромне пре-
трпаности становништвом треба створити 
мноштво станова. Дакле, Град са приземним 
кућама није у стању да обезбеди место ста-
новања за толику масу људи. Сама ситуација 
нас приморава да решење потражимо у из-
градњи кућа наспратних“ – пише римски ар-
хитекта Витрувије. Сиромашнији Римљани су 
у таквим кућама за изнајмљивање (тзв. инсуле) 
изнајмљивали стан на спрату, који се већином 
састојао од једне собе. У кућама није било 
водовода, па су воду доносили са уличних 
јавних бунара. Није било ни димњака, тако да 
је од дима соба била задимљена. Није се могло 
ни кувати, јер би се лако запалила таваница 
од дрвета. Зато није чудо што су сиромашнији 
грађани ишли кући само на спавање. На сваком 
ћошку је било малих гостионица где се могло 

купити јефтино вариво или печење. Ишли су да 
се купају у бесплатна јавна купатила (терме). 

Богати су становали у вилама на лепим мес-
тима. У унутрашњем дворишту у топлим данима 
су се хладили у базенима. За обедовање су имали 
посебну салу. Частили су се лежећи на широким 
канапеима. У вилама су имали кухињу, понекад 
и своје купатило, где су увели воду. Виле царева 
су биле огромне. У Нероновој палати, у Златној 
кући су открили више од сто педесет просторија. 
„Таванице трпезарија су поставили покретним 
плочама од слонове кости, опремљене цевима, 
да би од горе могли сипати цвеће и мирисе. 
Главна трпезарија је била кружног облика, и 
даноноћно се непрекидно окретала, пратећи 
кретање свемира. Купатила су снабдевали мор-
ском водом и водом из сумпорних извора.“ – 
пише Светоније, римски писац биографија.

Куће за изнајмљивање, виле и њихови становници
�� ЛЕКТИРА

Римско грејно тело. У удубљење су стављали жар, а у 
цилиндар су сипали воду. Жар је загревао воду која је до јутра 
зрачила топлоту   �   Какав је постао ваздух у соби од 
жара? Зашто је често долазило до пожара у римским кућама 
за изнајмљивање? Потражи, да ли је у Риму било ватрогасне 
службе! Помоћи ће ти страница: http://aquincum.hu Зашто 
сиромашни људи нису кували код куће? Функционисање 
водовода и подног грејања погледај у 24. лекцији! Слику 
Златне куће потражи у 22. лекцији! 

Римска крчма. У удубљењима на пулту нису држали само 
вино, него и вариво
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Рушевине римске куће за изнајмљивање   �   Зашто су 
становници кућа за изнајмљивање ишли кући само на 
спавање? Зашто је било потребно градити куће на спрат?
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Римско цартсво је било огромно. Градове су повезивали калдрмисани путеви, мора су преплавили 
трговачки бродови. Становници царства нису на исти начин проводили дане у једном селу у 
провинцији, и у великом граду, пуном вреве. Из ове лекције ћемо сазнати у чему се разликовала 
свакодневица Римљана од данашње, и у чему је била слична.  

Живот у Римском царству24.

�� Шта је био циљ 
освајачких 
ратних похода?

�� Која је 
била прва 
провинција 
Римског 
царства?

Римска кула стражарница   �   На основу 
слике кажи каква је била римска кула 

стражарница!

Римско царство

Римљани су на освојеним територијама формирали 
провинције. На челу сваке провинције је био намесник. 
Намесници у граничним провицијама су имали и легије, 
како би могли одбранити територију од варвара. Тако су 
називали народе који су живели изван царства, и нису 
говорили грчки или латински. Такви су били, на пример, 
Германи. У доба царева су изградили граничну одбрану.

Поред река су градили куле стражарнице, а на посебно 
угроженим копненим граничним линијама су подизали и 
зидове. Појачане границе су називали лимес. 

У велике градове су путем водовода (аквадукта) увели 
воду са чистих планинских извора. Аквадукти су понекад 
били високи и више спратова, и пролазили су кроз долине 
и преко брежуљака. 
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Дунав 

Тиса 

Рајна Дунав 

 

 

 

Тиренско море .

АТЛАНТСКИ О
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Северно море Балтичко 
море 

Јадранско море 

Средоземно море 
Јонско море 

Црно море 

Рим

Александрија 

   

 
 

   

Аквинкум 

П у т Апија 

Атина 

Константинопољ 

Изграђени римски пут
Пут ћилибара
Трговачки пут

Путна мрежа у Римском царству   �   Како би доспео из Александрије у Аквинкум? На карти 
пођи из Аквинкума у Рим! Продискутујте зашто је царство увек посвећивало велику бригу 
изградњи путне мреже!
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Потражи у географском атласу, на те-
риторији којих данашњих држава се 
налазе Галија, Хиспанија и Азија!

Римски аквадукт на спрат у Галији   �   Зашто 
су аквадуктом транспортовали воду у Рим? 
Зашто нису пили воду из Тибра?

Пресек водовода (реконструкција)    
�   Потражи примере међу сликама у 
уџбенику, код којих грађевина су Римљани 
користили лук? 

У градовима је било ко могао бесплатно узимати воду 
са јавних бунара. У Риму је петсто фонтана хладило топли 
ваздух у летњим данима. И велики део купатила (терма) 
се могао бесплатно користити. 

�� Како су организовали одбрану царства?
�� Зашто је војска била стационирана само у пограничним 

провинцијама?

Путна мрежа и трговина

Градове су повезали калдрмисаним путевима. По њима 
се кретала војска, јурили су курири поштанске службе 
на коњима и труцкала се трговачка кола. Поред пута су 
отварали свратишта. У њима се могло јести и пити, напојити 
и назобити коње, а могло се чак добити и преноћиште. 

Највећи део становништва царства од осамдесет 
милиона људи живео је на селу. Они су обрађивали 
земљу и гајили стоку. У Италији су производили маслинке, 
грожђе, воће и поврће. Своје производе су продавали на 
оближњим градским пијацама.

Велики део пшенице је долазио са Сицилије и из 
Египта. Једном броду је требало 16–20 дана да из Египта 
доплови у римску луку. Из плодне Картагине се већ за 
3–5 дана могло стићи бродом у Рим. Јефтину пшеницу 
су сиромашним грађанима делили бесплатно. Теретни 
бродови су примали и путнике. 

�� Шта су сиромашни грађани који су живели у граду бесплатно 
добијали?

�� Шта је било карактеристично за везу између града и његове 
околине?

�� Зашто је била важна сигурност копненог и поморског 
саобраћаја у царству? Како су се бринули за његово 
несметано функционисање?

�� Како је римска пошта прослеђивала поруке?
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Северну границу провинције Британије је бранио римски зид   �   О којем 
царству си учио раније које се зидом бранило од напада?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Заштита границе: зидови, куле стражарнице
 � Романизација: преузимање римске културе, аквадукти, 
калдрмисани путеви, гладијаторске игре, употреба 
латинског језика

 � Страни утицаји у Риму: грчки, египатски, јеврејски

� Рим преузима грчку културу

„Грубог победника је победила потучена 
Грчка, и паорски народ Латина привикла 
на уметности... Јер смо касно почели 
пазити на грчка дела, па смо тек у миру, 
након пунске борбе, истраживали ...“

Хорације је описао процес како су 
Римљани преузимали грчку културу. 
Паорски народ значи сељачки народ. 
Покушај да објасниш шта значи: потучени 
Грци су победили грубе Римљане. 

�� Када су Римљани, према песми, почели 
да преузимају грчку културу?
�� Чиме су се Римљани пре тога радије 

занимали?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА –  
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Како су организовали одбрану 
граница царства?

�� Шта је била расподела рада у 
градовима и на селу?

�� Који елементи римске културе су се 
највише раширили у царству?

�� Које обичаје су Римљани преузели 
од других народа? Како су вести 
стизале у сваки град у царству?

� Становници Хиспаније у 
Цезарово доба

Грчки географ Страбон је у 1. веку пре 
н.е. описао како су племена у Хиспанији 
постала романска. 
„Чланови тог племена су се потпуно 
преобразили на римски начин, више  
се не сећају  чак ни матерњег језика.  
Највећи део њих су постали латински 
грађани, и добили су римске коло- 
нисте. Тако су безмало сви Римљани.  
Градови који су сада основани, показују 
преображај споменутих народа. Ибе-
ријце, који тако размишљају, називају 
„људи у тогама“.

�� Наброј чиме текст карактерише пре-
ображај.
�� Расправљајте, да ли је процес рома-

низације био користан!

 
Становници провинција

Римска војска је покорила многе народе. Становници 
царства су говорили разним језицима. Осим латинског, 
међусобно су разговарали на грчком језику. Тада су 
многи говорили грчки, не само у старој Грчкој, него и у 
свим источним провинцијама, чак и у Египту. По заузмању 
старе Грчке и Римљани су преузели достигнућа грчке 
културе и даље их ширили, али већ на латинском. �

На западним територијама, на пример у Галији, у гра-
довима се говорило латински. Званичне ствари су људи 
обављали на латинском. Тако се латински језик брзо 
ширио. Преузимање латинског језика и римске културе 
(право, водовод, гладијаторске игре, трке кочија) називамо 
романизација. То је био процес у два правца. И у Риму су 
се појавили страни обичаји.  �	

Није се ширио само утицај грчке цивилизације, него и 
египатске религије, и од стране Јевреја ширила се употре-
ба седмица, независних од месеци. У томе су потпомагале и 
јеврејске заједнице које су после разарања јерусалимског 
храма живеле у расејању (дијаспори). Такође, са истока 
су преузели хришћанство, што је преобразило цело 
царство.

�� Какав утицај је на културу имало ширење Римског царства?
�� Зашто се латински језик брзо ширио у западним провин-

цијама?
�� Осим латинског језика, шта су били знакови ширења римске 

културе у провинцијама?
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У Задунављу често наилазимо на трагове из римског доба: рушевине вила, тврђава, градова и 
кула стражарница. У Будиму се налазе и два амфитеатра*! У подручју између Дунава и Тисе и на 
источној страни Тисе трагове из римског доба можеш видети само у музејима. У овој лекцији ћеш 
сазнати зашто.

Римски трагови на територији Мађарске25.

Пут ћилибара 

Cава

Драва  

М
ура Ра

ба
 

Данубијус 

Дунав 

Mursa
Осијек 

Данубијус 

римска тврђава 

Scarbantia
Шопрон 

Arrabona
Ђур

Sopianae
Печуј 

Gorsium
Тац

Alisca
Сексард

Aquincum
Аквинкум 

Solva
Острогон 

Savaria
Сомбатхељ

П А Н О Н И Ј А

Intersica
Пантелија 

Дунавска гранична линија царства

За време Августове владавине римске јединице су 
окупирале данашње Задунавско подручје. � Новим 
освајањем су желели да допру до Дунава. После освајања 
Германије било је важно да контролишу целокупни путни 
правац речног превоза Дунавом. Копнени превоз колима 
и магарцима је био спор и скуп. Транспортне бродове су 
узводно вукли са обале коњима, а низводно су користили 
природни ток Дунава. Није случајно што су сто година 
касније освојили и Дакију (данашња Трансилванија), па 
су тако обе обале Дунава доспеле у руке Римљана. Између 
Дакије и Паноније је преко варварског подручја водио 
један трговачки пут који је пролазио и кроз данашњи 
Сегедин. 

На обали Дунава су се редом градили градови и 
војнички логори. Војна снага је била потребна зато што је 
то била граница Царства, преко које би варварски народи 

Панонија у римско доба   �   Очитај са карте, који данашњи градови 
се налазе на територији римских насеља! Кроз које градове је на 
територији данашње Мађарске пролазио пут ћилибара?

�� Које су биле значајне грађевине 
римских насеља?

�� Ко је сачињавао становништво 
римских насеља у провинцијама?

�� Шта смо до сада знали о Пано-
нији?

�� Које налазе из римског доба си 
до сада срео приликом излета, 
путовања или посете музеју?

Установи помоћу историјског атласа, 
које су биле природне границе Римског 
царства!

� Римски историчар Флор: Ратни 
поход против Панонаца

Историчар Флор који је живео у 2. веку, 
написао је зашто су Римљани освојили 
подручје Паноније.

„Панонце окружују две реке брзог тока 
као одбрамбени ров: Драва и Сава. После 
пљачкашких похода се увек повлаче иза 
обала  ових река. Август је послао свог 
војсковођу да их подјарми. Непријатеља 
су посекли дуж тока две реке. Оружје 
поражених су бацили у реке.“

�� Где су живели Панонци, по којима је 
названа Панонија? Која од две реке 
тече кроз Мађарску?
�� Зашто су Римљани напали Панонце?

амфитеатар: грађевина кружне или овалне 
основе, место разних дешавања привлачних 
за око
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Пут ћилибара у Саварији. Ћилибар су преносили са обала данашњих 
земаља Данске и Пољске у Италију. Трговачки пут је, пролазећи поред 
Саварије, ишао са севера на југ   �   Зашто је ћилибар био важан? Шта се 
од њега прави и данас?

без препреке могли провалити у провинцију. На обали 
Дунава, на подручју данашњег Старог Будима је лежао 
и Аквинкум, седиште провинције. Намесникова палата 
је била на данашњем Бродоградилишном острву. Други 
важан путни правац који је пролазио кроз Панонију 
био је Пут ћилибара. Ћилибар су користили као накит и 
преносили су га са севера, са обала Балтичког мора, све до 
Египта. Саварија је била први значајни град провинције на 
том путу и важна станица. 

�� Зашто су Римљани желели да допру до линије Дунава?
�� Зашто је улога реке била важна у животу људи који су тамо 

становали?
�� Потражи на карти у лекцији који је данашњи назив Саварије! 

Становници Паноније

Становништво Паноније се састојало од различитих народа. 
Прастановници провинције у време римских освајања 
су били Келти. Успомену на њих, осим карактеристичних 
предмета, чувају имена на надгробним споменицима. 
Келти су живели у више провинција царства, и брзо су 
се романизовали. У Панонију су дошли и досељеници са 
римским грађанским правом, на пример у Саварију. � 
Они су са собом донели римске обичаје, богове, културу. У 
римској војсци су служили припадници многих народа. 
Тако су се ту настанили и многи Грци, Сиријци и Јевреји 
који су служили у легији. Јевреји су саградили и синагогу*. 

Римљани и други јужни народи су тешко подносили 
панонску зиму па су своје куће загревали подним грејањем.

Оштра зима је за Римљане значила да је територију Паноније теже 
бранити. Дунав се замрзнуо, па су варвари могли да пређу преко леда. 
Римљани су говорили: варварска племена су се наоружала климом 
барем толико колико и копљима.

�� Зашто су варвари могли да нападну Панонију?
�� Шта је још осим оружја варвара задавало Римљанима по-

тешкоће?

� Географски називи у Панонији

После освајања хунског краља Атиле, 
велики део римских грађана је напустио 
Панонију. Али се сачувао римски назив 
Зала, Сала, име Раба, Арабо, назив Дунав, 
Данубијус. Како су се ова имена очувала, 
ако ту већ није живео нико од становника 
који су говорили латински? У Западној 
Панонији је још једно време у скромном 
броју могло да остане ста-новништво које 
је говорило латински. 

�� Шта доказује да је и после Атилиног 
освајања у Панонији живело станов-
ништво које је говорило латински?

Војни амфитеатар у Старом Будиму. 
Борилиште је веће од оног у римском 
Колосеуму. Разлог за огромне димензије 
је што су га користили и за војне вежбе. 
Амфитеатар је могао да прими тринаест 
хиљада гледалаца   �   Присети се, какве 
атрактивне програме су одржавали у 
амфитеатрима!

синагога: место окупљања где се Јевреји 
моле и тумаче Стари Завет (Хебрејску Библију)
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Зашто je Римљанима било важно да допру до линије 
Дунава?

�� Која важна трговачка путна веза је пролазила кроз 
Панонију?

�� Који народи су сачињавали становништво Паноније?
�� Шта би показао странцу који се интересује за историју 

Римљана у Мађарској? Направи један дводневни 
туристички план!

Куће аристократа су украшавале зидне слике и 
мозаици. Богати земљопоседници су према римском 
узору градили огромне виле, али са подним грејањем. У 
центру провинције, Аквинкуму, била су два насеља, један 
војни логор и један град са грађанством. За обе заједнице 
су саградили амфитеатар. У Панонији није било лавова и 
тигрова, зато су се са гладијаторима и међусобно борили 
медведи и вукови. 

Римљани су на територији Мађарске одомаћили 
винову лозу, трешњу и кајсију. Латиница која се користи 
у Мађарској такође је наслеђена од њих. Они су основали 
и прве хришћанске заједнице. Најлепше успомене на то 
можеш видети у Печују.   

�� Шта значи романизација? Какве доказе за то имамо у 
Панонији?

�� Које животиње су биле у амфитеатру Аквинкума? Зашто?
�� Потражи на интернету римске трагове у Печују! Какве слике 

и уметничке предмете можеш наћи тамо?
Помоћи ће ти страница: http://pecsorokseg.hu 

Реконструкција подног грејања   �   Објасни на основу слике, како је 
функционисало! Потражи на слици зидну слику и мозаик!

Како размишљају 
историчари ...

Извор може бити све што се сачувало 
из прошлости. Чак и једна цигла.

Цигле које говоре

Легије су себи градиле логоре. У циг-
ле су утиснули печат легије. Ако су 
неки логор користили дуже време, 
на зидовима логора можемо наћи 
печате више легија. Из тога се тачно 
зна када су коју јединицу послали 
у Панонију да би отклонили упаде 
варвара.

�� Из цигала се може закључити кре-
тање легија унутар царства. Зашто је 
то занимљиво за историчара?

Водене оргуље из Аквинкума. Овај инструмент 
је копија која функционише, а направљен 
је на основу у изванредно добром стању 
очуваних цеви првобитних оргуља. У Музеју 
Аквинкума можеш погледати оригиналне цеви, 
реконструкцију, а можеш чути и звук оргуља    
�   Шта доказује да су у пограничним градо-
вима царства користили овакав инструмент?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Панонија је провинција
 � Градови: Аквинкум, Саварија
 � Трговачки путеви: Пут ћилибара
 � Виле, подно грејање
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Девојка са таблицом и писаљком, стилом   
�   Погледај у речнику страних речи, каква 

значења има реч стил! За кога се каже да има 
добар стил? Покушај да објасниш, како је 

настала та изрека!

Потражи у библиотеци књигу Дечије игре у старом веку! Када је 
нађеш, израчунај колико си пронашао игара које познајемо и данас! 
Које данас непознате игре си пронашао? 

Образовање у старом Риму 
�� ЛЕКТИРА

Лутка од слонове кости и лутка од глине   
�   Упореди две лутке! Која може припадати 
богатој, а која сиромашној девојчици? Шта је 
разлика између две лутке за облачење?

Учење читања кроз игру

„Направи од дрвета слова абецеде и 
покажи му како се које изговара. Нека 
се игра с њима, да му и игра послужи за 
наук.“  (писмо Светог Јеронима)

�� Како су кроз игру учили читање?

И римска деца су ишла у школу. Учитељ је на пијачном 
тргу, у Форуму, изнајмио једну собу где су деца 
учила, седећи на поду. Учитељ је од родитеља 

месечно добијао плату. Ко није могао плаћати, његово 
дете није могло да учи. Деца су писала на дрвене табле 
пресвучене воском. Пљоснатим крајем писаљке која се 
звала стил, могли су да бришу оно што им више није било 
потребно. Учили су писати, читати, рачунати и многе 
стихове су морали напамет рецитовати. Лења деца су 
добијала батине. Сачувана је једна табла за писање, и на 
њој пет пута задатак за казну: „Буди марљив дечак, немој 
да те одерем!“ Наравно, не треба буквално схватити да ће 
га одрати. 

За дете богатих су звали учитеља који је дете подучавао 
у вили. У слободно време су се и римска деца играла. 
Вијали су се, играли се лоптом, коцкицама или игру 
млин. Девојчице су имале лутке које су могле да облаче. 
И девојчице су могле да уче, ако су родитељи имали 
новаца. Било их је које су постале музичари или бабице, 
па чак и лекарке. Сиромашније жене су радиле на пијаци 
као продавачице. Детињство је било кратко, девојчице су 
рано удавали.

Дечаке од 16 година су проглашавали за мушкарце. 
Ако је дечак желео да буде правник или политичар, после 
школе је учио беседништво. У народној скупштини или на 
суду, спретнији говорник је био успешнији. Сиромашни 
нису могли да наставе учење.

�� Како су у школи учили децу?
�� Жене нису биле само домаћице. Каквим занимањима су се 

могле бавити?
�� Упореди живот једног грчког и једног римског детета! Како 

су се играли, како су учили?
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Исусово рођење, слика Фра Анђелика, око 
1445.   �   Упореди слику са текстом! У чему су 
исти, а у чему одступају слика и текст? Шта 
представљају стари, средовечни  
и млади мудрац? Потражи у библиотеци или 
на интернету, шта су тамјан и смирна!

Јерусалим 
Витлејем 

Назарет 

Генисаретско
језеро 
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Територија зависна 
oд Рима 
 

У овој лекцији ћеш читати о Исусу Христу чија учења су из корена променила историју 
човечанства. О његовом животу и смрти можемо читати у Библији, у Новом завету. У причама о 
њему се сусрећемо са многим чудима. Његови ученици и следбеници су били први хришћани.

26. Настанак хришћанства

�� Из којих извора можемо упознати живот Исуса 
Христа?

�� Шта прослављамо на Божић?
�� У чему се разликовала јеврејска вера од вере 

других народа у старом веку?

Рођење Исуса Христа

У Библији о животу Исуса говоре четири књиге које 
називамо јеванђељима. Значење речи јеванђеље је 
добра вест, радосна вест. 

У време Августове владавине Јудеја је била део 
Римског царства. Римљани су дозволили да Јевреји 
имају свог краља који се звао Ирод, али га је надгледао 
један римски намесник. Цар је наложио да се у Јудеји 
изврши попис становништва. Према Библији, тада 
је Марија родила Исуса. Она се заједно са својим 
мужем Јосифом, због пописа налазила у Витлејему. 

Према јеванђељу, Ирод се због једног пророчан-
ства бојао за свој престо па је наложио да се убију 

сва новорођена деца у Витлeјему. Немилосрдно крво-
пролиће је мали Исус преживео, јер је његова породица 
пре тога на време побегла у Египат. 

�� Прочитај у Светом јеванђељу од Матеја, шта је то говорило 
пророчанство да је подстакло Ирода на убиства!

�� По Старом завету (Хебрејска библија) краљ Давид се родио 
у Витлејему. Шта мислиш, зашто Библија поставља Исусово 
место рођења у Витлејем, када је одрастао у Назарету?

�� Питај своје родитеље, како се данас одвија попис станов-
ништва! Шта је смисао пописа становништва?

94

Места Исусовог живота и делатности. У његово  
време та област под називом провинција Јудеја  

је припадала Римском царству, а од 135. године н.е.  
су њоме управљали под називом Сирија–Палестина    

�   Потражи на карти Витлејем, Јерусалим, Назарет,  
реку Јордан и Гетсиманско или Галилејско језеро!  

Које Библијске приповетке се везују за њих?
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� Исусово учење

Свето јеванђеље по Матеју у 1. веку изно-
си како је Исус учио људе на исправан 
живот: 

„А зашто видиш трун у оку брата свога, 
а брвно у оку своме не осјећаш? Или, 
како ћеш рећи брату своме: стани да ти 
извадим трун из ока твога; а ето брвно у 
оку твоме? Лицемјере, извади најприје 
брвно из ока свога, па ћеш онда видјети 
извадити трун из ока брата свога. 

Све, дакле, што хоћете да чине вама 
људи, тако чините и ви њима.

Сваки, дакле, који слуша ове ријечи 
моје и извршује их, упоредићу га са 
човјеком мудрим који сазида кућу своју 
на камену; И удари дажд, и дођоше воде, и 
дунуше вјетрови, и навалише на кућу ону, 
и не паде; јер беше утемељена на камену. 
А сваки који слуша ове ријечи моје и не 
извршује их, биће сличан човјеку лудом 
који сазида кућу своју на пијеску; И удари 
дажд, и дођоше воде, и дунуше вјетрови, 
и ударише на кућу ону, и паде, а пад 
њезин бијаше страшан.“
(превод: Нови Завјет, превод Комисије 
Светог архијерејског Синода Српске пра-
вославне цркве, 2007 Београд)”

�� Покушај примерима објаснити, шта зна- 
чи Исусово поређење труна и брвна?
�� Формулиши сопственим речима шта 

је Исус рекао, како да се понашамо 
према другим људима? 

апостоли: изасланици, Исусови ученици које 
је послао да би учили људе

Мудраци са Истока

У малом Витлејему Јосиф није нашао преноћиште, па се Исус родио у 
стаји поред једне куће. Мудраци са Истока су израчунали када ће се 
родити јеврејски краљ па су потражили витлејемско новорођенче да 
му се поклоне као краљу.

Када су мудраци са истока стигли, запиткивали су: „Где је новорођени 
краљ Јевреја? Видели смо звезду на истоку и дошли смо да му се 
поклонимо.“ Када су пронашли дете са мајком Маријом, пали су на 
колена. Затим су му се поклонили, извадили своје благо, и принели 
поклоне: злато, тамјан и смирну. (према Светом јеванђељу од Матеја)

Љуби ближњега својега!

Према јеванђељима, Исус се још у детињству у Назарету 
истицао оштрим умом. Када је порастао, кренуо је на пут да 
учи и да учи друге. Срео се са Светим Јованом Крститељем. 
Он је учио да ако неко призна своје грехове са њега ће 
Бог да их опере светом водом. Он је крстио Исуса у реци 
Јордану. 

Када је примио крштење, Исус је почео да окупља 
ученике око себе. Његови ученици, апостоли су били 
једноставни људи, али су веровали у Исусове речи. 
Исус је проповедао љубав: „Љуби Господа Бога, ... љуби 
ближњега свога као самога себе!“ �

Андреа дел Верокио: Исусово крштење (1475)   �   У чему се разликује 
крштење Светог Јована Крститеља од данашњег? Шта према 

хришћанском учењу опере света вода?

Како размишљају историчари ...

Историчари не траже узроке догађаја у чудима, него 
покушавају да их објасне на други начин.

Живот и делатност Исуса Христа

Због натприродних појава које су пратиле Исусов рад, 
више њих су посумњали у веродостојност прича. Важно је 
знати, став науке је да је био стварна историјска личност. 

�� Недавно су у Израелу пронашли један римски натпис који је 
поставио римски намесник Пилат. Прво су код њега одвели 
оптуженог Исуса Христа. Шта мислиш шта то доказује? 
Образложи свој одговор!

�� Потражи на интернету или у библиотеци, ко су били мудраци 
са истока (спомињу се као „три краља”)?

�� Како мудраци називају Исуса? Шта је учинио краљ Ирод када 
је то сазнао?
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Исус је одбацио многе строге верске прописе, на 
пример оне који су регулисали исхрану. Исус је учио да 
се било шта може јести, али је грех псовати и свађати 
се. По Исусовим учењима, богатство не чини срећним. 
Према његовом учењу, онај ко верује у њега, као Сина 
Божијег, доспеће у рај. Јеванђеља кажу да је чинио и 
чуда: исцељивао болесне, умирио олују, и васкрсавао 
мртве. Исус није вршио побуну против Рима, одбацивао 
је насиље, проповедао је покајање и опраштање. Његови 
ученици су га сматрали за сина Божијег и спаситеља.

�� Сумирај Исусова учења на основу лекције и извора!
�� Шта је Исус сматрао о богатству? Шта је твоје мишљење  

о томе?

Према Светом јеванђељу по Матеју, вође „учинише вијеће 
против Исуса да га погубе. И свезавши га одведоше, и 
предаше Понтију Пилату, намјеснику.“ Исуса су осудили 
на смрт, и Римљани су га погубили, као да је роб 
или злочинац. Распеће на крст су сматрали за веома 
понижавајућу казну. 

�� За чега су Исуса сматрали његови ученици?

Ел Греко: Исус исцељује једног слепца (1570). 
Према Библлији, Исус је лечио и друге болести   
�   Потражи каква болест је лепра! Погледај 
у речнику појмова! Да ли је у Исусово време 
лепра била излечива болест?

Распеће Христово – Манастир Студеница, 
прва деценија 13. века   �   Сети се текста 
лекције и јеванђеља! За какву казну се 
сматрало распеће на крст?

 Распеће Исуса, према Светом јеванђељу по Матеју

„И дошавши на мјесто које се зове Голгота, то јест: Мјесто лобање. 
Дадоше му да пије оцат помијешан са жучи, и окусивши не хтје да 
пије. А кад га разапеше, раздијелише хаљине његове, бацивши коцку. 
И сјеђаху ондје, те га чуваху. И ставише му изнад главе кривицу 
његову написану: Ово је Исус цар јудејски. Тада распеше с њим два 
разбојника, једнога с десне и једнога с лијеве стране... И хуљаху на 
њега: Ти који храм разваљујеш и за три дана саграђујеш, спаси сам 
себе; ако си син Божији, сиђи са крста!“  (превод: Нови Завјет, превод 
Комисије Светог архијерејског Синода Српске православне цркве, 
2007 Београд)

�� Зашто су место где су осуђене распињали на крст називали Место 
лобање?
�� Зашто су на таблу написали «Исус цар», и зашто су се томе 

подсмевали? Ако не знаш одговор, потражи у одељку Мудраци са 
истока!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Сумирај Исусова учења на основу извора и лекције!
�� Зашто су Римљани погубили Исуса?  Сумирај њихове 

разлоге!
�� Зашто се јеванђеље назива добром вешћу?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Јеванђеља: Живот Исуса Христа
 � Ирод, Јосиф, Марија, Витлејем, 
Свети Јован Крститељ

 � Исусова учења и дела, апостоли
 � Распеће Исуса Христа
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Исусови ученици, апостоли, путовали су по царству и ширили учење нове вере. У почетку 
се хришћанство ширило само међу сиромашнима. Римски цареви су и поред тога почели да 
прогоне следбенике нове вере. 

27. Од хришћанских мученика до хришћанских царева

Каравађо: Савле на 
путу за Дамаск,  

око 1600   �   Зашто је 
Савле пошао за  

Дамаск?

�� Шта су била Исусова најважнија 
учења?

�� Шта си учио о јеврејској вери?
�� Чему је било слично исказивање 

почасти око римских царева?

Потражи у атласу где се налази Дамаск! 
Које данашње државе је престоница тај 
град? 

На путу за Дамаск

Први хришћани су, без изузетка, постајали од Јевреја. 
Своју веру су сматрали за обнову јеврејске вере, а не за 
нову веру. Један део Јевреја је већ тада говорио грчки, 
па су зато Нови завет написали на грчком. И причу о 
преобраћању Јеврејина Савла су забележили на грчком.
 

Дела апостола. Савлово преобраћање

Један мушкарац по имену Савле је из убеђења прогонио Господове 
ученике и претио им смрћу. Пошао је у Дамаск у синагогу да тамо 
пронађе мушкарце или жене следбенике нове вере да би их свезане 
довео у Јерусалим. Већ је био у близини Дамаска, када је око њега 
одједном заблистала јака светлост која је долазила са неба. Пао је на 
земљу и чуо како му се обраћа један глас:
– Савле, Савле, зашто ме гониш?
Савле на то рече:
– Ко си, Господе?
А Господ рече:
– Ја сам Исус, којег ти гониш. Али устани и уђи у град, па ће ти се 
казати шта ти треба чинити. 

� Апостол Павле о љубави

„Ако језике човјечије и анђеоске говорим, 
а љубави немам, онда сам као звоно које 
јечи, или кимвал који звечи. И ако раздам 
све имање своје, и ако предам тијело 
своје да се сажеже, а љубави немам, 
ништа ми не користи. Љубав дуго трпи, 
благотворна је, љубав не завиди, љубав 
се не горди, не надима се. Не чини што не 
пристоји, не тражи своје, не раздражује 
се, не мисли о злу. Не радује се неправди, 
а радује се истини. А сад остаје вјера, 
нада, љубав, ово троје; али од њих највећа 
је љубав.“
(превод: Нови Завјет, превод Комисије 
Светог архијерејског Синода Српске пра-
вославне цркве, 2007 Београд)

�� Објасни на основу текста лекције и 
приче израз потпуно се преобратити.
�� Кажи како ти тумачиш прву реченицу у 

овом одломку.
�� Шта сматра апостол Павле, које су три 

најважније ствари за хришћане? Зашто 
међу њима издиже љубав?

�� Прикупи из Савлове приче натприродне елементе!
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  Плиније: Извештај о хришћанима

Плиније млађи је у писму, које је послао 
цару у 1. веку, написао да прогоњени хри-
шћани нису починили никакав злочин. 

„Међутим, према извештајима највећи 
грех или заблуда им је, што се одређеним 
данима сакупљају пред зору. Смењујући 
се певају у хору у част Исуса за којег 
верују да је бог. Заклетвом се обавезују, 
не на неко злодело, него на то да не 
краду, не отимају, не врше браколомство, 
не крше своју заклетву. Не одричу се 
издавања залога који им је поверен: 
његовим завршетком се разилазе; па се 
опет састају да заједно поједу обичан и 
скроман обед.“

�� Царева наредба је била да Плиније као 
намесник прогони хришћане. Зашто се 
Плиније збунио? 
�� Како писмо описује обред ране хриш-

ћанске заједнице? Како оцењује пона-
шање хришћана?
�� Зашто је било тешко, а истовремено и 

привлачно, припадати хришћанској 
заједници?
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Савле се на дејство привиђења преобратио, узео 
име Павле и био један од најревноснијих апостола. 
� Много је путовао, и основао је више хришћанских 
заједница у источним провинцијама Римског царства. 
Почео је да шири хришћанство и међу народима који нису 
били јеврејске вере. Хришћанска вера је најпре постала 
популарна у круговима сиромашних и робова, зато што је 
он учио да богатство не чини срећним. Такође је учио да 
смо пред Богом сви једнаки. А у рај не доспевају богати, 
него добри људи, добри хришћани. 

Хришћанске заједнице су у сваком граду бирале 
вођу. Те вође су називали епископима. Први римски 
епископ је постао један од Исусових ученика, Петар, 
зато се углед римских епископа издизао над осталима. 
Петрови наследници су били папе, вође католичке 
цркве. Ни Јевреји, а ни хришћани нису били вољни да 
приносе жртве нити паганским боговима, нити пред 
статуама царева. Цареви то нису трпели. Они који су се 
томе противили, погубљени су.  Хришћанске жртве 
називамо мученицима, односно мартирима. Први 
прогон хришћана је наложио тиранин Нерон. Предање 
говори да су као жртве тих прогона пали и апостоли Петар 
и Павле. 

�� Зашто су Римљани прогонили хришћане?
�� Шта може бити објашњење да после прогона број хришћана 

није опао, него је порастао?

Од прогоњене вере – државна вера

Крајем 1. века се у непаганским круговима формирало 
све више хришћанских заједница. Међутим, одлучујућа 
већина Јевреја је сачувала древну веру, и инсистирала 
на Мојсијевим законима. Током векова царства, власт 
се више пута сукобила и са хришћанима и са Јеврејима. 
Почетком 4. века, за време цара Константина Великог 
се променио положај хришћана у Римском царству. 
Према једној легенди, пре битке се цару у сну на небу 
појавио крст са натписом: „У овом знаку ћеш победити!“. 
Константин је наложио да се на униформе војника пришију 
крстови, и у бици је победио. После тога је наложио да се 
обуставе прогони хришћана, и да они, као и следбеници 
било које друге вере, слободно проповедају своју веру. 
Хришћанство је од тада постало равноправно са 
паганским верама.

�� Зашто је Константин обуставио прогоне хришћана?
�� Који су елементи легенде у Константиновој причи?

Павле, проповедник хришћанства међу 
паганима. Мозаик из Равене, 5. век   �   Како 
се Павле преобратио, односно примио 
хришћанство? Шта је била Павлова 
најзначајнија новина?

паганин: није хришћанин
легенда: верско штиво, прича  
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Како је од прогоњеног хришћанства постала државна 
вера?

�� Због чега су римски цареви почели да подржавају 
ширење хришћанске вере?

�� Шта је разлика између равноправне и државне вере?
�� Зашто у хришћанским легендама има натприродних 

елемената?

Константинови наследници су и сами примили 
хришћанску веру. Настојали су да хришћанство буде 
државна вера царства. На крају 4. века су наложили да 
се паганска светилишта – тако и Зевсово светилиште у 
Олимпији – затворе. Онај ко је приносио жртве старим 
боговима, могао је да рачуна да ће бити строго кажњен. 
Најважнији празници у царству су постали Ускрс и Божић, 
дани Исусовог васкрсења и рођења. Тада је уведен и 
обавезни нерадни дан, недеља, по узору на јеврејски дан 
одмора у седмици. Некадашње мученике су поштовали 
као свеце, и молили су им се. 

�� Зашто су прекинуте олимпијске игре?
�� Кога су поштовали као свеце?

Римска катакомба   �   Зашто су хришћани морали да се састају испод 
земље?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Савлово преобраћење на путу за Дамаск ¨Павле
 � Први римски епископ: Петар
 � Прогон хришћана ¨мученици (мартири)
 � Константин Велики: хришћани слободно исповедају своју 
веру

Како размишљају 
историчари ...

Давна прошлост често подсећа на 
слику изломљеног и непотпуног мо-
заика који је тешко саставити.

Када има непотпуности  
у изворном материјалу
Тешко је написати историју првог  
века и раног хришћанства. Хришћа-
не су прогонили, морали су се при- 
кривати. У приповеткама о мучени-
цима има много елемената легенде. 
Важне одлуке за хришћанство су 
епископи доносили заједно. Ти 
текстови су сачувани. Пронађена 
су и подземна гробља и капеле, 
такозване катакомбе, где су се 
скривали хришћани. Било је хри-
шћанских писаца који су написали 
историју хришћанске цркве. Из тих 
коцкица мозаика се саставља слика 
која приказује рано хришћанство. 

�� Формулиши зашто се сачувало тако 
мало извора о раном хришћанству!

Константин Велики   �   Прочитај у лекцији 
какав сан је уснио Константин! Шта је урадио 
да би победио у борби? Какву одлуку је 
донео о хришћанима?
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�� Шта називамо сеобом народа?
�� Шта могу бити разлози да један 

народ напусти своје старо 
станиште?

�� На територији које данашње 
државе је био центар Хуна?

�� Због које наредбе си раније учио 
о Константину Великом?

Дунав 

Тиса 

Рајна Дунав 

раздвајање царства на два дела (395) 

Рим 
Константинопољ 

Равена

З А П А Д Н О  Р И М С К О  Ц А Р С Т В О  

ИСТОЧНО РИМ С КО ЦАРС ТВО 

Аквинкум 

Александрија

 

 

Севе
рно море

АТЛАНТСКИ О
К

ЕА
Н

 

Средоземно море 

Црно море 
Јадранско море 

Сеоба народа је са истока ка западу донела Готе, Хуне и друге народе. Упади су значили све 
озбиљнију опасност за границе Римског царства. Римљани су један део придошлих народа 
примили, а са другим делом су водили крваве борбе. На крају се Римско царство, због последица 
напада, распало на два дела, и западни део је постао плен варварских освајача.  

28. Пад Западног римског царства

Атила (Attila) прима папу Лава I (Део из 
илустроване хронике, око 1360)   �   Који 
извор описује шта се види на овој слици? 
Шта је папа Лав I хтео да постигне код Атиле?

Два дела царства

Константин Велики је одлучио да је за управљање 
огромним царством потребан још један главни град који 
се налази на источном делу царства. Тако је на територији 
ранијег Бизанта основан Константинопољ који је добио 
исти ранг као и Рим. Источне територије су биле много 
богатије, било је и више великих градова са непрестаним 
врвежом, које је Египат обилато снабдевао житарицама. Ту 
је становништво говорило на грчком језику.

Привредни значај Италије коју су погађале кризе брзо 
је опадао, производња се смањила,  градови су опустели. 
Људи су осиромашили, сељаци су доспели под власт 
велепоседника. 

Сеобу варвара са истока на запад називамо сеобом  
народа. Западни део царства где се говорило латински,  
више пута су погађали напади варварских народа.  
И градови су често били жртве пљачкашких ратних по- 
хода. Ратници једног германског народа, Вандала, опу-
стошили су и сам град Рим. У интересу да боље организују 
одбрану, 395. године су царство раздвојили на два дела. 
Међутим, два дела државе, Западно и Источно царство се 
нису међусобно помагали. И једни и други су настојали да  
варвари не нападају њих, него други део царства.

�� Због чега је дошло до раздвајања 
царства? Које су биле разлике између 
источног и западног дела царства? 

�� Који део царства се успешније 
супротставио нападима варвара? 
Због чега?

Царство подељено на два дела   �   По коме 
су назвали главни град Источног римског 
царства? Званични језик Западног римског 
царства је био латински. Који је био званични 
језик у Источном римском царству? Понови 
који народи су живели на Балканском 
полуострву, Криту, Малој Азији!
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Хуни и Германи

Западно римско царство је у погранично подручје 
прихватало све више варварских, већином германских 
народа. Германи су били под вођством својих краљева, 
који су за плату прихватали одбрану граница царства. За 
опскрбљивање војске, за исплату германских плаћеника 
било је потребно све више новаца, па су цареви били 
принуђени да подигну порезе. Од немилосрдно високог 
пореза сељаци су пребегли код варвара, да би се 
ослободили од овог терета. 

Од варварских напада највећу опасност су пред-
стављали Хуни, који су долазили са истока. Хунски краљ 
Атила је створио огромно царство, чији центар је био 
на територији данашње Мађарске. Мноштво покорених 
народа је увећало његову војску. �

Атила је био владар са великим амбицијама. Једном приликом 
је један пастир приметио да му крава храмље. Видео је да 
се повредила. Пратећи трагове крви нашао је мач на који је 
животиња стала док је пасла. Чобанин је извукао мач из земље 
и одмах га однео Атили. Атила се са великим задовољством 
захвалио за поклон. У свом славољубљу је мислио да ће он бити 
господар света и да му мач бога рата обезбеђује победу у рату.

�� Према једном древном пророчанству, онај ко пронађе мач бога 
рата, биће господар целог света. Зашто је Атила мислио да је он 
добио тај мач?

Хунски краљ је са својом војском кренуо и на Рим. 
 Атила и његови савезници су водили крваве борбе на 
Каталаунским пољима у Галији против Римљана и Германа 
који су се заједно борили. Битка је била изједначена, ни 
једна страна није успела да надвлада другу. Недуго после 
битке, Атила је умро и његово царство се распало. 

�� Зашто су Римљани прихватили германске народе у царство? 
Какве опасности су пратиле ову одлуку?

�� Како су сељаци избегавали да плаћају порез?
�� Зашто је Римљанима требала помоћ Германа у борби против 

Хуна?

� Како је владао Атила?

Јордан је у 6. веку у Историји Гота дао 
противречну слику о Атили. Писао је о 
његовој немилосрдности, али је истакао 
његову промишљеност и поверење 
према пријатељима. 

„Атила се трудио да ојача своју моћ 
убиством рођака. После убиства свога 
брата Бледа, који је владао над великим 
делом Хуна, ујединио је цео народ. И од 
других покорених народа је прикупио и 
саставио многобројну војску. Причали су 
да има војску од петсто хиљада људи.“

�� Како је Атила постао господар Хуна?
�� У време цара Августова Римско цар-

ство је имало отприлике сто педесет 
хиљада војника. Да ли се на основу 
тога може поверовати у величину 
Атилине војске?

Градске зидине Константинопоља из 5. века    
�   Ове огромне градске зидине су штитиле 
град од напада. Ко су били нападачи?  

Атила на 
италијанском 
кованом новцу    
�   Како новчић 
приказује 
хунског краља?

Како размишљају 
историчари ...

О истом догађају или особи извори, 
који су сачувани из тог доба, често 
су у супротности. Један разлог 
је што су аутори извора описали 
или процењивали ствари из свог 
аспекта. 

Прочитај све изворе о Хунима 
у овој лекцији! Формулиши како 
извори приказују Хуне, у добром 
или лошем светлу!
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� Ромул Августул губи престо

Јордан је у Историји Гота описао како је 476. године укинуто Западно 
римско царство.

„Врховни заповедник је стао на чело војске, изашао из Рима да 
би кренуо против непријатеља. Стигао је у Равену, и док је тамо 
боравио, прогласио је свога сина Августула за цара. Када је то сазнао, 
претходни цар је побегао. Герман Одоакар је погубио Ромуловог 
оца, а сину Авустулу је одузео престо. Казнио га је само тако што 
га је прогнао у Лукулус, дворац у Кампањи. Тако је Западно римско 
царство, чији је први цар био Октавијан Август, са овим Августулом 
пропало.“

�� Зашто извор наглашава да је први цар Римског царства био Август? 
�� Потражи у историјском атласу из којег града су тада управљали 

Западним римским царством. 

Номадски коњаник на једном кинеском 
цртежу нацртаном тушем   �   Какво оружје 
има ратник? Како гађа луком и стрелом? 
Понови, против кога су саградили кинески 
Велики зид?

  Сусрет Атилe и папе Лава I 

Јордан је у Историји Гота овако описао 
сусрет Атиле и папе Лава I 452. године: 
„Одважни Хуни, још жељни римске кр- 
ви, банчили су галопирајући кроз итали-
јанске градове. Када се Атила спремао 
да нападне Рим, дошла му је мировна 
делегација из града. На челу је био папа 
Лав I. Тада му је спласнуо борбени дух. 
Склопили су мир, и вратио се тамо одакле 
је дошао, у крајеве преко Дунава.“

�� Римска војска се није могла носити са 
Хунима који су пустошили Италију, али 
папина молба их је зауставила. Шта то 
говори о Атили?
�� Према другом извору, Хуне је погодила 

епидемија, а нападали су их и из 
Источног царства, па су зато напустили 
Италију. Шта мислиш којој верзији 
се може више веровати? Образложи 
своју одлуку!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Константин Велики: оснивање 
Константинопоља

 � Царство су поделили на два дела
 � Германски плаћеници ¨ повећани 
порези

 � Хунско царство, Атила
 � Ромул Августул, пад Западног 
римског царства, 476. н.е

Последњи владар Западног римског царства је био 
син једног германског вође. Отац му је наменуо сјајну 
будућност, па му је зато дао име Ромул Август. Цар је био 
још дете, па су му тепали Августул што ће рећи мали 
Август. Његова кратка владавина се завршила тако што 
је један други германски вођа 476. године заузео град 
у којем је живео и збацио га с власти. � Малог Ромула 
Августула су послали у провинцију у један манастир где 
је још деценијама живео. Међутим, историја Западног 
римског царства се завршила заједно са његовом 
владавином. После тога, источна половина царства се 
одржала скоро хиљаду година.

�� Ромул Август. Шта је могла бити сврха посебно изабраног 
имена? Ко су били први носиоци тих имена?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Направи табелу и упореди Западно и Источно римско 
царство. У табели упореди главне градове, језике, две 
привреде и како су се бранили од варварских напада.

�� Зашто су Римско царство поделили на два дела?
�� Са каквим предностима и каквим опасностима је ишло 

примање германских ратника у римску војску?
�� Зашто је пропало Западно римско царство?
�� Због чега се одржало Источно римско царство? Наведи 

више разлога!

tortenelem_5_2016.indd   102 2019. 04. 23.   12:42:16



103

Током историје у сваком раздобљу су настајале велике империје које су под својом влашћу 
уједињавале државе и народе. Историја њиховог настанка и пропасти је веома различита. 
Међутим, између њих се накнадно могу открити и сличности. Испитајмо сада уз примере древних 
империја шта су им биле сличности! 

29. Империје у старом веку

Настанак империја у старом веку

Прве империје* су настале поред великих река. Због 
наводњавања и прављења канала је требало управљати 
масом људи. Таква су била царства у Месопотамији, Египту 
и Кини. Друга царства су створили владари освајачи. У тим 
царствима је управљао народ освајача, али су се у царство 
утопили и други народи. За то су примери Персија, 
царство Александра Великог и Хунско царство које је 
водио Атила. Римско царство се ширило полако, корак 
по корак. Освајања није водио цар, него је војска, на челу 
са римским аристократима запосела све новије и новије 
провинције. Циљ им је био стицање плена и повећање 
пореских прихода. 

�� У чему се египатско царство разликовало од Римског?

�� Наброј царства о којима си до 
сада учио! Потражи њихове карте 
у уџбенику!

�� Поређај их у хронолошком 
редоследу!

�� Када чујеш реч царство, које речи 
и која имена ти прво падну на 
памет? Напиши их!

�� За која царства знамо ко им је био 
оснивач?

империја (царство): централизована поли-
тичка јединица која у себи садржи више 
држава и народа

Дунав

Тиса 

Рајна Дунав

Тибар 

Рим 

Александрија

Картагина 

Хиспанија 
      

 

   

Галија 

Сирија 

 Азија
 

  
 

А
т л а с  

Аквинкум 

Атина

 

 
 

 

Тиренско море 

АТЛАНТСКИ О
К

ЕА
Н

Северно море

Средоземно море 

Јонско море

Црно море 
Јадранско море 

Африка 

Египат  

Британија 

Панонија 

Римско царство у доба царева   �   Зашто су Римљани Средоземно море називали „Наше море”? Против кога су се борили 
Римљани да би освојили Средоземно море? 
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Пут Апија (Via Appia), први римски пут, спајао 
је Рим и Капуу

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Шта су услови настанка једног царства?
�� Који разлози воде распаду великог царства?
�� Зашто пропадају путеви, аквадукти и канали приликом 

пада царстава?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Месопотамија, Египат, Кина
 � Римско царство, споро ширење
 � Александар Велики, брзо освајање
 � После Атилине смрти Хунско 
царство се распало

Управљање и одржавање царстава

Једно царство је теже било одржавати, него основати. 
Царства са много народа, које је неки освајач брзо 
основао, ретко су се одржала дуже време. Александар 
Велики и Атила нису имали времена да једиеују различите 
народе. Њиховом смрћу су се царства распала. Персијанци 
и Римљани су покореним народима оставили језик, веру 
и обичаје, требало је једино да плаћају порез и шаљу војске 
у рат. Становници области и провинција су схватили 
да им заједничко царство пружа сигурност и огромно 
унутрашње тржиште. То је та царства учинило трајнијим. 
До њихове пропасти је дошло делом због спољних напада, 
делом због унутрашњих проблема. Унутрашњи распад, на 
пример међусобну борбу делова царства, искористили 
су страни освајачи. Слабљење Персијског царства је 
отворило пут Александру Великом, а проблеми у 
Римском царству су то исто омогућили германским 
освајачима. 

�� У чему су сличне судбине Атилиног царства и царства 
Александра Великог? Шта може бити објашњење њихове 
сличности?

�� На који начин су покушавали да учврсте јединство у оним 
царставима која су се дуго одржала?

Жиле царства

Како су Персијанци освојили грчке градове у Малој 
Азији, изградили су пут између главног града и 
нових провинција. Калдрмисани путеви Римљана су 
премрежили царство као жиле тело. Бродови римске 
флоте су пловидбу на морима чинили  сигурнијом. 
Путевима и бродовима су војске, курири и трговци 
преваљивали тада значајне раздаљине. Требало је 
обезбедити што брже достављање вести између центара 
царства и провинција. То су решавали слањем курира или 
телеграфом са бакљама. � Распадом царстава су се и 
ове везе прекинуле. Путеви, аквадукти, мостови и канали 
су се урушили, велики градови су опустели.

�� Зашто су Персијанци градили пут између главног града и 
провинције?

�� Како су вести стизале из римских провинција у главни град?

� Функционисање римског  
телеграфа са бакљама

У роману Пантер Јожеф Реваи је описао 
функционисање телеграфа са бакљама:
„Група је стала у полукруг у економским 
објектима, на салашима и у прештипу 
испод шуме. Направили су ланац све 
до села. У торањ виле су поставили 
посматрача. Његов задатак је био да 
преузме и саопшти команди знаке које 
дају запаљеним бакљама из војног 
логора. Такав телеграф са бакљама је за 
неколико минута прослеђивао унапред 
договорене знакове.“

�� Формулиши на основу описа како је 
функционисао телеграф са бакљама!
�� Уз помоћ унапред договорених знако-

ва предајте једни другима једноставне 
поруке!
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 Радите у паровима! Припремите се за пет мину-
та да прикажете историју оснивања Рима! Прво 
испричајте приповетке сачуване у предању, а 
затим прикажите шта о томе кажу историчари!

 Поређај по хронолошком реду следеће 
догађаје! Који догађај је кукавичије јаје, и 
зашто?

�� Трајан осваја Дакију
�� Убиство Цезара
�� Константин Велики даје равноправност 

хришћанству
�� Ханибалов напад
�� Сусрет Дида и Енеје
�� Спартаков устанак

 Формирајте две групе! Једна група нека буде 
у улози Ханибала, а друга у улози Сципија! 
Расправљајте о догађајима Другог пунског 
рата са становишта две стране! Зашто једна  
страна сматра свој рат праведним? У образло- 
жењу употребите следеће појмове и места:

�� слон
�� Алпи
�� Рим
�� Картагина
�� Зама
�� последња почаст
�� рудник сребра
�� ратни пораз

 Отворите историјски атлас на 5. страни и по-
гледајте карту! Формирајте две групе! Једна 
група нека формулише зашто су тамо биле 
европске копнене границе царства, где их 

видимо на карти! Шта брани ове границе?  
Шта брани јужну границу афричких про- 
винција? Друга група нека испита распоред  
легија! Црвени квадрат на карти означава  
њихово место. Формулишите где нема ни  
једне легије и образложите зашто! Потра-
жите провинције у којима има више легија! 
Образложите, зашто! Нека две групе заједно 
образложе шта је повезаност између гра-
ница и распореда легија!

 Формирајте две групе! Једну групу нека са- 
чињавају грађани Саварије, а другу грађани 
Аквинкума! Потражите градове на карти у  
уџбенику! Једна група нека сумира у десет 
реченица како је живео један грађанин Ак-
винкума! Друга група како је живео грађанин 
Саварије! Осим уџбеника користите школску 
библиотеку и дигитални материјал за учење! 
Одлучите у којем извештају се налазе сле-
дећи изрази! Неки могу у оба!

�� амфитеатар
�� Пут ћилибара
�� подно грејање
�� храм богиње Изиде
�� водене оргуље
�� јавно купатило (терме) 

 Формирајте групе! Изаберите пет личности 
из римске историје! Напишите о њима по 
три тачне тврдње! Противничка екипа из 
тврдњи треба да погоди о коме се ради! Ако 
успе из прве тврдње добија 3 бода, из друге 
2 бода, из треће 1 бод. Победник је група која 
на крају има највише бодова.

Од града до империје – Стари Рим
�� СУМИРАЊЕ ГРАДИВА

пре н.е. 
800

пре н.е.  
753

пре н.е. 
510

 
краљевство

 
република

 
царство

пре н.е.  
44

пре н.е. 
27

н.е.  
476

пре н.е. 
600

пре н.е. 
400

пре н.е.  
200

н.е.  
200

н.е.  
400
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IV поглавље
Хиљаду година средњег века

Тврђава Бун Рах (Bhun Raithe) у Ирској
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Период од отприлике хиљаду година, од  ПАДА ЗАПАДНОГ РИМСКОГ ЦАРСТВА  до откривања 
Америке (476–1492) називамо средњим веком. Главне групе које су одређивале друштво чинили  су 
свештеници, племићи земљопоседници и кметови који су обрађивали земљу. У овом добу највећу 
улогу су имали земљорадња и земљопоседништво. 
Хришћанство се раширило у целој Европи, његова учења су људи следили на свим пољима живота. 
У средњем веку су манастири дуго били једини центри писмености. У њима су монаси писали 
и преписивали књиге на латинском језику. Ако замислиш неку сцену из средњег века, поред 
свештеника и витезова сигурно ћеш помислити и на тврђаве са високим зидинама и огромним 
кулама.

У овом поглављу можеш сазнати
�� које државе су настале на територији Западног римског царства
�� како се поново организовао живот у хришћамским краљевствима
�� зашто и где су се борили хришћански витезови крсташи
�� какав је био живот једног средњовековног витеза и племићке госпођице
�� како су живели људи у средњовековним селима и градовима

Поред тога, можеш научити и на који начин 
се може (-могу)

�� упоредити историјска доба
�� међусобно разликовати политичке 

привредне и друштвене промене
�� идентификовати узроке који доприносе 

променама
�� међусобно разликовати краткрочне и 

дугорочне последице догађаја и промена
�� запажати промене на историјској карти
�� уз помоћ историјске карте приказати 

догађаје и промене 
�� сумирати суштину текстова који 

објашњавају историју
�� формулисати питања на основу извора

tortenelem_5_2016.indd   107 2019. 04. 23.   12:42:18



108

Европа на почетку средњег века
Укидањем Западног римског царства завршио се стари век и започело је ново доба: средњи век. 
У западном делу Европе варварске германске вође су основале мање државе. А на истоку се 
Византијско царство (Источно римско царство) још вековима одржало.

30.

АТ
ЛА
НТ

СК
И О

К
ЕА
Н

 

Црно море 
Јадранско море 

Средоземно  море  

ОСТРОГОТСКА КРАЉЕВИНА

ГЕПИДСКА
КРАЉЕВИНА БУРГУНДСКА

КРАЉЕВИНА Ф
РА

НАЧКА КРАЉЕВИНА 

ИСТОЧНО РИМСКО ЦАРСТВО

В
А

Н
Д

А
Л

СКА
 КРА

Љ
ЕВИНА 

ВИЗИГОТСКА КРАЉЕВИНА 

Рим 

Картагина 

Константинопољ 
СВЕВСКА

КРАЉЕВИНА 

�� После којих великих историјских 
доба је следио средњи век?

�� Зашто су германске вође постајале 
све важније у Западном римском 
царству?

�� Како се зове главни град 
Византијског царства? Који чувени 
римски цар га је основао?

Варварски запад

После пада Западног римског царства, његове нека-
дашње територије су међусобно поделили различити 
германски народи. Франци су на територији данашње 
Француске основали државу, Готи су заузели Италију. 
Покорени становници Рима су даље живели према 
старим законима, али сада под влашћу варварских 
краљева. Варвари су од прастановника одузели само 
једну трећину освојене земље, али су царска имања у 
потпуности прешла у руке германских краљева. 

Најоданији и најхрабрији ратници краља су такође 
добили земљу. Они су постали земљопоседници, племићи. 
У средњем веку је земљишни посед представљао највећу 
вредност и обезбеђивао је власт.

Хришћанство је полако заменило поштовање паган-
ских богова и код варвара, зато што су њихови краљеви 
примили хришћанство. Од тада су почели прогонити 
следбенике старих германских богова. Краљеви су пре-
точили у писмени облик до тада само усмене племенске 
законе. Краљеви су се трудили да у својим државама заведу 
ред и мир.  

�� Ко и како је постао земљопоседник?
�� Како је повезано примање хришћанства и писање закона? 

Карта Европе 
на почетку 6. 
века   �   Врати се 
на 75. страницу! 
Прикупи и наброј  
територије римских 
провинција које су 
заузеле варварске 
краљевине! Која је 
остала под управом 
Источног римског, 
односно Византијског 
царства?

Германски ратник   
�   На основу слике 
испричај како су се 
борили Германи!
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Сеоба народа се наставила и после пада Западног 
римског царства, и обележила је прва столећа средњег 
века. Током сеоба су прво разни германски народи, 
а затим словенски народи (на пример Чеси, Пољаци) 
основали своју државу, а као део каснијег таласа сеобе 
народа долази до мађарског освајања домовине. Исто- 
рију сеобе народа у Европу су окончали Цигани (Роми) 
који потичу из Индије. У последњој трећини 14. века све 
више писаних извора је упућивало на њихово постојање 
у јужној Европи, а затим је у 15. веку сеоба Цигана (Рома) 
допрла и до западне Европе. 

�� Како је сеоба народа преобразила структуру становништва 
у Европи?

Римски исток

Напади варвара су задали много проблема Источном 
римском царству, другим називом  Византијском царству, 
али је царство било у стању да се одупре. Византијски цар 
је и даље важио за најмоћнијег владара у Европи, и себе 
је сматрао за наследника римских царева из старог века. 

Главни град царства Константинопољ (или Цариград) 
је био највеће и најмногољудније насеље средњег века. 
Све док се нису појавили барут и топови, због огромних 
зидина непријатељ није могао да га освоји.

За време владавине најзначајнијег цара, Јустинијана, 
сакупљени су резултати ранијег римског права. Тада 
је саграђено најзначајније дело византијске архитектуре, 
црква Света Софија (Аја Софија). 

�� Зашто Германима није успело да освоје Византијско царство?

Реконструкциона 
слика средњовековног 
Константинопоља    
�   Упореди 
Константинопољ са 
Римом!

Света Софија (У преводу: Света мудрост)

Германске, визиготске копче за одело у облику 
орла
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Погледај у библиотеци или на 
интернету у којем веку је владао цар 
Јустинијан!  

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Како се променио живот римских 
прастановника под владавином 
германских краљева?

�� Како су германски краљеви 
учврстили своју власт?

�� Која држава је у средњем веку 
постала наследник Римског 
царства. Зашто?

развијено занатство

имућне занатлије
и трговци

порези уплаћени у новцу:
сигурни извори прихода

градови се развијају
локална и даљинска 

трговина

плаћена војскаплаћена војска добро образовани 
чиновници

добро образовани 
чиновници

ЈАКА ЦАРСКА ВЛАСТЈАКА ЦАРСКА ВЛАСТ

Градови нису уништени. Цветали су занатство и тргови-
на. Од уплаћених пореза су цареви одржавали јаку војску. 
Цареви су се мешали и у верске ствари. Најзначајнија 
верска питања су се решавала на синодима. Људе који се 
нису слагали са одлукама синода, проглашавали су за 
јеретике.

�� Понови, од чијег имена потиче реч „цар“?
�� Шта је била повезаност имеђу јаке царске власти и развијених 

градова?

Мозаик цара Јустинијана у Равени   �   Један војник на мозаику на штиту 
има христограм. Погледај на интернету шта значи тај знак! „У овом знаку 
ћеш победити!“ – из чије приче потиче овај цитат?

Позадина византијске царске власти   �   Сумирај повезаности које се 
виде на слици!

Јустинијанов златни солидус   �   Шта на 
новцу упућује на хришћанство?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Варварска краљевства на 
територији Западног римског 
царства: примање хришћанства, 
основа власти је земљишни посед

 � Источно римско царство: главни 
град Константинопољ, одбијање 
варварских напада, Јустинијан, 
верске расправе
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�� О којим германским народима смо 
учили до сада?

�� Наброј чувене цареве старог века!

Од пада Западног римског царства у западној Европи није било цара. Међутим, један франачки 
краљ, Карло, створио је огромно царство. Победио је многе суседне германске народе и постигао 
је код римског папе да га крунише за цара.

31. Франачки краљ постаје цар

Ф Р А Н А Ч К О  Ц А Р С Т В О  

КРА ЉЕВИНА 
АС Т УРИЈА

Б У Г А Р С К О  

Ц А Р С Т В О  

В И З А Н Т И Ј С К О  Ц А Р С Т В О  

К О Р Д О Б С К И  
Е М И Р А Т  

М а ђ а р и  

ис точна с ловенска племена
западна с ловенска племена 

ј у ж н и  С л о в е н и  

А в а р и  

Рим 

Венеција 

Ахен

Равена 

АТЛАНТСКИ  О
КЕАН  

Северно море 
Балтичко

 мор
е 

Ц р н о  м о р е  

Егејско  море  С р е д о з е м н о  м о р е  

Јадранско море 

Дунав
Тиса

 

Рајна

Одера

Висла

Дњепар 

Дунав

Јонско 
море 

Дњестар

Империја Карла Великог на почетку владавине (768) 
Освајања Карла Великог (768–814) 

Франачко царство у време Карла Великог   �   У које правце је Карло Велики покренуо освајачке ратне походе? Које државе се 
данас налазе на територији средњовековног Франачког царства? На чијој територији се налази некадашњи франачки главни 
град Ахен?

Царство Карла Великог

У западној Европи су германске државе биле у непрекидној 
међусобној борби. На крају је од германских народа 
Францима успело да оснују моћно царство. Њихов 
највећи краљ, Карло Велики је скоро сваке године 
покретао ратне походе. У борбама се његова оклопна 
коњица показала као непобедива.

Карло Велики је против паганских саских племена покренуо више 
ратних похода. На освојеним територијама је наложио да се покорени 
Саси покрсте. Међутим, Саси су се бојали за своју независност и 
побунили су се против мисионара. Срушили су цркве, протерали 
свештенике и оне који су скоро покрштени вратили су у паганску 
веру. Посекли су Франке који су кренули против њих. Карло Велики 
је са огромном војском напао побуњенике. Смрћу је кажњаван свако 
ко се није заклео на верност владару, одупирао се крштењу или 
покрао цркву. После победе над Сасима, Карло Велики је основао 
више бискупија на саским територијама.

Франачки 
коњаник
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Због његовог утицаја и моћи папа је у децембру 800. 
године н.е. у Риму крунисао франачког краља за цара. 
Од тада су у Европи владала два цара. Један на истоку 
у Константинопољу, а други на западу у Франачком 
царству.  

�� Како су освајања била повезана са ширењем хришћанства?

Карло Велики је прогласио Ахен за главни град. 
Царство је поделио на мање јединице, грофовије. На чело 
грофовија је поставио великаше. Задатак грофова је био 
да надгледају јавни ред и контролишу убирање прихода. 
У ратовима су предводили војску. Титула грофа није била 
наследна, владар је могао да смењује грофове. 

Личност цара

Карло Велики је био мишићав човек високог раста. Волео је да јаше, 
иде у лов и одлично је пливао. Уживао је у лековитим бањама. Током 
недеље је био обучен у франачку ношњу, ланену кошуљу, ланене 
панталоне, на ногама је имао сандале. По одевању се једва разликовао 
од једноставних људи. За празнике би се појавио у оделу протканим 
златом, драгим камењем, златним копчама и круном. Када је примао 
изасланике из страних земаља, привезао би украсни мач. Ношње 
других народа никада није облачио.  

Катедрала у Ахену. Поједини делови грађевине 
су саграђени у време Карла Великог. Ту се 
налази и гроб франачког владара.

Карло Велики
именује

краљеви 
изасланици

контролишу

грофови
убирање прихода 
одржавање јавног реда
судство
обезбеђивање војске

један део од убираног 
прихода су могли да задрже

маркгрофови
војна одбрана границе
убирање прихода 
одржавање јавног реда
судство
обезбеђивање војске

један део од убираног 
прихода су могли да задрже

Жан Фуке: Крунисање Карла Великог за цара (1460)   �   Ко су особе 
које стоје око цара? Зашто је место догађаја био Рим? Колико година 
после догађаја је настала слика? Колико се овај извор може сматрати 
поузданим?

� Шта мислиш, где су се налазиле 
грофовије маркгрофова?

� Зашто су били потребни краљеви 
изасланици?

�� Замисли да си учени калуђер који живи на двору Карла 
Великог! Пиши о владаревим заслугама!
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За време владавине Карла Великог је дошло до 
процвата културе и научног живота. Цар је у свој двор 
сакупио највеће научнике тог доба. Карло је наложио и 
то да поред цркава отворе школе. 

�� Како је Карло Велики организовао одбрану и управљање 
царством?

Коме је Карло Велики додељивао земљу?

Карло Велики је грофовима за њихове услуге додељивао 
земљу. Исто тако су и грофови награђивали своје најбоље 
ратнике и слуге. Ратници и слуге грофова су такође могли 
даље да додељују један део земље, да би и они имали 
своје слуге. Формирао се феудални ланац*. Дародавац је 
сизерен (властелин), а онај ко за своју верност и услуге 
добија земљу је вазал. 

Вазали су полагали заклетву своме господару да ће 
испоштовати обавезе којих су се примили. За добијену 
земљу је требало вршити и војничку службу и давати 
војску. У случају рата је често од оданости вазала зависила 
величина мобилисане војске а тиме и исход битке. Од 
неверних вазала су властелини могли да одузму земљу 
и доделе је другима. Дародавац земље је могао и да 
пресуђује људима који су му положили заклетву. 

Феудализам се прво раширио код Франака, али је 
касније постао карактеристичан за велики део Европе. 
Земља која је поклоњена, касније је постала наслеђена 
и преносила се са оца на сина. Ако би неко умро без 
наследника, имање се враћало владару.

�� Замисли да си средњовековни властелин! Објасни своме 
сину шта је феудални ланац! 

�� Које обавезе су имали вазали?

Потомци Карла Великог

Потомци Карла Великог су после његове смрти поделили 
Франачко царство на три дела. Међу новонасталим 
државама се одвијало свакодневно ратовање. На крају 
је средњи део постао плен две друге државе. Настала 
је Краљевина Француска и Римско-немачко царство, 
средњовековна држава која је претходила данашњој 
Немачкој.  

�� Зашто се распало Франачко царство?

Статуа Карла Велоког на коњу. Карло 
Велики у руци држи шар (краљевску јабуку) 
који симболизује земаљску куглу   �   Које су 
карактеристике статуа владара?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Како је настало Франачко царство?
�� Како је и уз чију помоћ Карло 

Велики управљао царством?
�� Како је утицала његова владавина 

на касније европске краљевине?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 �  Карло Велики постаје цар, 800. 
године н.е.

 � Феудализам: властелин (феудалац, 
сизерен), вазал

 � Распад Франачког царства: 
Краљевина Француска, Римско-
немачко царство

феудални ланац: средњовековни однос 
између потчињеног и надчињеног, вазала 
који је добио земљу и властелина (сизерена) 
који је доделио земљу
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�� Ко је био први папа?
�� Наведи Исусова најважнија 

учења!
�� Присети се кога су називали 

јеретицима!

На крају старог века хришћанство је постало државна религија Римског царства. Ту религију су 
прихватили и варварски Германи који су освојили царство. Хришћанска црква и свештенство су 
у средњем веку играли важну улогу у животу људи.

32. Хришћанска црква у средњовековној Европи

Хришћанска црква у средњем веку

Једну групу проповедника цркве коју води римски папа 
� чини свештенство, а другу образују монаси (калуђери). 
Сваки већи град је имао епископа.

У провинцији су проповедали једноставни богослови, 
пароси. Они су били једини учени људи у селима. У средњем 
веку су у западном делу хришћанства свештеници  Божију 
службу (литургију) држали на латинском језику. Веома 
мало верника је то разумело. 

Монаси су живели затворено у манастирима и ретко 
су одржавали везу са верницима. Први монашки ред 
је основао Свети Бенедикт, који је по њему назван бе- 
недиктински ред. Свакодневицу су испуњавали молит-
вама и радом, бринули су се о болеснима и старима. Они 
су били и носиоци културе. Много времена су проводили 
преписивањем и украшавањем књига. Тако се за будућа 
покољења сачувала света хришћанска књига, Библија. 
Поред тога су преписали и веома много дела паганских, 
грчких и римских аутора. Део црквене културе чини и 
карактеристична грегоријанска музика. 

Жене монаси имају назив монахиње (калуђерице), 
према њиховој заклетви мушкарац не сме да их дотакне. 
�� На ком језику се данас свештеник обраћа верницима? У чему 

се то разликује од средњовековне праксе?

Гргур I, 590. изабран за 
папу. И у метежу сеобе 
народа је био у стању  
да ојача хришћанску  
веру и цркву

Једна страница Ласлофи-кодекса из 14. века   
�   О којој личности се говори у тексту? Шта 
је у овом случају сврха слика у рукописном 
кодексу?

Потражи у библиотеци 
или на интернету слике 
из средњовековних 
кодекса! Прикажи које 
су посебности ових 
књига!

� Дим приликом избора папе

Римског папу бира веће кардинала. Уко-
лико кардинали не успевају да изаберу 
новог папу, гласачки листићи се спаљују 
на влажној слами, додавањем уља и 
смоле. Од тога настаје црни дим на основу 
којег верници знају да је гласање било 
неуспешно. Ако се успеју усагласити и 
гласање буде успешно, гласачки листићи 
се спаљују сувом сламом и кучином. У 
том случају се подиже бели дим, што 
окупљени верници поздрављају узвиком 
„Habemus Papam!” (имамо папу). 

�� Које боје је дим ако је избор за папу 
био успешан? Шта мислиш, зашто су за 
ту прилику изабрали баш ту боју?
�� Шта значи изрека: „Подигао се дим“?
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 Свети Флоријан

Флоријан је живео у 3–4. веку и служио 
у римској војсци као официр. Касније 
се као демобилисани војник населио 
и мирно живео. Када су у царству 303. 
године поново почели да прогоне 
хришћане, Флоријан је хтео да помогне 
четрдесеторици заробљених хришћана 
код места Лаурекум на реци Енс (данас: 
Лорх на Енсу). Признао је да је и сам 
хришћанин. Зато су га ухватили и извели 
пред суд. За казну су га избатинали, 
затим осудили да му се стави камен око 
врата и тако да се са моста баци у реку 
Енс. Касније су у близини гроба римског 
војника, који је постао хришћански 
мученик, саградили цркву. Постао је 
светац, који штити од поплава и пожара. 
Зато се његове статуе налазе у многим 
градовима. 

Светог Флоријана 
приказују у војничком 

оделу, поред 
запаљене зграде 

коју полива водом из 
кабла. Према једној 
легенди то је зато 

што му се један 
ћумурџија који је 

случајно пао у пламен 
овако молио: „Свети 

Флоријане који си у 
води постао мученик, 

пошаљи ми воду у 
помоћ и спаси ми 

живот!“ Вода је одмах 
прелила ломачу и 

ћумурџија се спасио 

Како размишљају 
историчари ...
Пошто извори нису увек поуздани, 
треба обратити пажњу на околности 
под којима су настали.

Фалсификовани извори, 
непотпуни текстови
Историчари црпе највише информа-
ција о старом и средњем веку из 
кодекса које су писали монаси у 
средњем веку. Монаси су били 
дубоко религиозни људи, па када 
су наилазили на записе који су 
приказивали хришћане у лошем 
светлу, преправљали су оригинални 
запис. Често нису желели да пре- 
писују текстове који су осуђивали 
хришћане. Рад једног од најчуве-
нијих римских историчара, Тацита, 
сачувао се у свега неколико кодекса. 
Део о Исусовом добу у потпуности 
недостаје. 

�� Како је утицала на садржај средњо-
вековних текстова чињеница да су 
преписивачи обично били монаси?

Светитељи, реликвије, легенде

Људи су у средњем веку веома поштовали свеце. То 
су особе које је црква због њихове ревносне или само-
пожртвоване побожности истакла пред верницима.  
Сачувани делови тела и комади одеће светаца су такође 
веома поштовали. То су реликвије. Сматрало се да се 
уз помоћ реликвија може оздравити од тешке болести. 
Многи су као амајлије око врата носили зубе светаца. 

Свето копље

Када су Исуса Христа распели на крст, један римски војник му је 
пробо ребра копљем. Ово копље је једно од најсветијих реликвија 
хришћанства. Према легенди, копље је пронашла царица Јелена. Она 
је копље дала свом сину Константину Великом. Касније је папа ову 
реликвију поклонио Карлу Великом. Копље су користили приликом 
крунисања римско-немачких царева, а носили су га и у борбу као 
чудотворну реликвију. 

Казивања о чудима која су стварали свеци, називамо 
легенде. Оне говоре о бајковитим догађајима и чудима, 
али главни јунаци су постојеће особе. 

�� Зашто су у средњем веку фалсификовали реликвије?
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Приказ ходочасника. Једно од најчувенијих 
светих места које су обилазили у средњем 
веку био је гроб Светог Јакова. Гроб се на-лази 
у данашњој Шпанији, у Компостели. Значка 
ходочашћа је представљала шкољку

Реликвијар. Приликом свечаног опхода 
(литије) свештеник је носио по граду 
реликвијар у којем су биле реликвије

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Зашто се хришћанство ширило и међу германским 
народима?

�� Упореди задатке једног пароха и једног монаха! Којем је и 
зашто био лакши свакодневни живот?

�� Која повезаност постоји између реликвија и светаца?

Ходочашћа

У средњем веку су прави верници, уколико су им то 
материјалне могућности дозвољавале, ишли на ходочашће. 
Себи су поставили за циљ да током путовања потраже 
места где су живели Исус Христос, Пресвета Богородица 
Марија или неко од светаца. Већина средњовековних 
племића је желела да иде у Јерусалим. Желели су, наиме, 
да се моле Богу на месту где су Исуса Христа разапели на 
крст и где је, по њиховој вери, васкрсао. 

Поступак против јеретика

Оптужба за јерес се у почетку односила на оне који се  
нису слагали са одлукама сабора. Међутим, током сред-
њег века све чешће су се појављивале особе које су од-
бацивале званична учења католичке цркве. У својим 
учењима су осуђивали раскош, одбацивали врховну власт 
папе и често проповедали имовну заједницу. Под њихо-
вим утицајем се основало много малих заједница чији 
чланови су се отворено супротставили цркви. Католичка 
црква је погледе, који се разликују од званичних учења, 
прогласила за јеретичке идеје. Верска нетолеранција, од-
носно нетрпељивост према људима који другачије мисле, 
довела је до прогона јеретика са бројним жртвама. 

�� Кога су сматрали јеретиком у средњем веку?

Јевреји у средњовековној Европи

Јеврејске заједнице које су живеле у дијаспори у Европи, 
очувањем вере и културе својих предака задржале 
су свој идентитет. Међутим, верска нетолеранција је 
често погађала Јевреје у средњем веку. Због предрасуда 
према Јеврејима рођене су бројне одредбе којима су 
им одузимана права. Из више европских држава су их 
с времена на време протеривали. Прогон Јевреја се 
није одвијао само правним средствима, него су често 
примењивали и  физичко насиље.  

�� У чему се исказивала верска нетолеранција према Јеврејима?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Црква: папа, епископ, парох, 
монаси, монахиње, монашки 
редови (бенедиктинци)

 � Манастири: молитва и рад, нега, 
преписивање кодекса

 � Верска ревност: свеци, реликвије, 
ходочашћа

 � Одбацивање званичног 
католичког учења, јерес, верска 
нетолеранција
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Романски и готски стил
�� ЛЕКТИРА

У средњем веку су у архитектури постојала 
два важна стила. Ранији називамо роман- 
ским, а каснији готским стилом. Роман-

ски стил је назван по томе што је опонашао 
архитектонска решења старе римске тради-
ције. Цркве које су се градиле у том периоду 
карактерисали су дебели зидови, прозори уски 
као прорези и лучна врата. Таква грађевина је 
добро заштићена од честих спољних напада. 
Могла је да се одупре ручном наоружању, а 
због масивних зидова је издржала чак и нападе 
справа и средстава за опсаду. Ту су људи могли 
да се склоне у случају опасности. Често је каме-

Црква у Јаку   �   Обрати пажњу на карактеристике 
романског стила на слици: дебели зидови, прозори као 
прорези, украшени портални главни улаз! Зашто су у овом 
стилу градили цркве? Прозори у готском стилу

Прозори у романском стилу
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ње, које су развлачили из рушевина грађевина 
из старог века, било основни материјал за ро-
манске цркве. Једна од најчувенијих, у целини 
очувана црква у романском стилу у Мађарској 
је у Јаку. Има карактеристични украшени пор-
тални главни улаз.

У процвату средњег века се родио и нови 
стил, готика. Тада Европа није била у толикој 
опасности због ратова између држава, а ни због 
напада Викинга или Арабљана. Цркве више 
нису морале да се граде као тврђаве. Грађене 
су богомоље које су објављивале славу Бога, 
катедрале са торњевима који су се пружали у 
небо, украшене прозорима са витражима. Ни 
зидови нису били тако дебели, тање зидове су 
подупирали потпорним стубовима. Светлост 
која је кроз огромне прозоре обасјавала 
унутрашњост цркве у верницима је стварала 
осећање као да су у рају. 

Изградња једне готске катедрале   �   Испричај на основу 
слике како су могли да постављају тешко камење на место!

Потпорни стубови и стаклени прозори париске 
катедрале Нотр Дам

118

Најчувенија готска црква је париска кате-
драла Нотр Дам. Ова саборна црква може да 
прими скоро шест хиљада верника. У њене 
торњеве се може попети уз око четири стотине 
степеница. Има десет звона, најтеже је тринаест 
тона. Оргуље у катедрали тренутно имају скоро 
осам хиљада цеви. 

Међутим, изграђене су и катедрале које су 
много више од париског Нотр Дама. Рекордер је 
саборна црква у Улму, која је почетком 16. века 
достигла висину од само сто метара, а данас је 
висока сто шездесет и два метра. То није права 
катедрала зато што никада није имала бискупа 
и уместо два има само један торањ.

Међу правим катедралама рекордер је Келн- 
ска катедрала, чија изградња је започела још у  
средњем веку, а на потпуни завршетак је требало 
чекати шесто и педесет година. Тренутна висина 
огромне цркве је сто педесет и седам метара. 

tortenelem_5_2016.indd   118 2019. 04. 23.   12:42:26



119

Ширење ислама 632.
Ширење ислама 750.  

Средоземно море 

АТЛАНТСКИ 
ОКЕАН 

Рим 

Гранада Константинопољ 

Медина 

Мека 

Ахен

Каспијско море 

Црно море   

Арабијско море 

Нил

Персијски з. Ц
рвено море

А Р А П С К И  К А Л И Ф А Т  

Багдад
Јерусалим 

�� Наведи вере које признају само 
једног бога!

�� Наведи велике освајаче, 
војсковође!

33. Ислам: рађање нове вере и царства
Следбеници ислама се моле само једном богу, Алаху. Њихови ратници су освојили огромне 
територије на истоку и на западу: арапско царство се протезало од Индије до данашње Шпаније 
и Португалије. Ова територија је могла да се надмеће са оном коју су у старом веку освојили 
Римљани.

Мухамед и његови наследници

Арабијско полуострво је пустињски предео. Његови ста-
новници Арабљани су у почетку веровали у више бого-
ва, и због верских разлика су међусобно много ратовали. 
Једнобоштво је међу њима ширио Мухамед из Меке.

Полусироче Мухамеда је у сиромаштву подигао његов ујак. Када је 
одрастао, Мухамед се бавио трговином. Касније се оженио удовицом 
једног богатог трговца са којом је имао седморо деце. Мухамед је 
као трговац са својим камилама доспео и у удаљене пределе, где се 
упознао и са јеврејском и хришћанском вером. Мухамед је сматрао 
да вера у заједничког бога може да уједини и Арабљане, и да међу 
њима обустави непријатељство.

Мухамед се 622. године н.е. из Меке преселио у Медину 
да би створио нову заједницу која се заснива на вери 
у једног заједничког бога. Учења пророка* Мухамеда 
садржи Коран. Коран је света књига ислама, збирка 
порука које је, према исламској вери, арханђел Гаврило 
(Џибријел) пренео Мухамеду.   

�� Како је Мухамед упознао једнобожачке вере?
�� Како је ширење једнобоштва помогло помирењу несложних 

арапских племена?

Приказ арханђела Гаврила у једној арапској књизи

пророк: особа која предсказује будуће до-
гађаје и тумачи Божију вољу

Арапско царство   �   Врати се на 103. 
страницу уџбеника! Потражи на карти 
територије које су освојили и Римљани 
и Арабљани! Очитај са карте шта су биле 
границе Арапског калифата!
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Како размишљају 
историчари ...
Догађаји од историјског значаја имају 
дугорочне последице.

Опсада Константинопоља

Арабљани су 717. године напали 
Константинопољ са копна и са мора. 
Међутим, војска од 80 хиљада људи 
и флота од 1800 галија је доживела 
неуспех. Нису успели да пробију 
моћне зидине града, а бродове су 
браниоци запалили грчким ватрама. 
Нападачи су били десетковани глађу 
и болестима. Положај им је био још 
безнадежнији када је бугарски кан 
послао спасилачку помоћну војску 
да разбије опсаду града. Према 
тадашњим извештајима, приликом 
напада Бугара је погинуло између 
12000 и 15000 Арабљана. У августу 
718. Арабљани су одустали од борбе. 
Константинопољ и цела источна 
Европа су се за 700 година спасили 
од муслиманског освајања. 

�� Зашто се опсада Константинопоља 
717–718 сматра догађајем од исто-
ријског значаја?
�� Потражите примере из историје о 

биткама које су дугорочно одлучиле о 
судбини једног народа или државе!

� Исламски верници

Поред речи муслиман распрострањени 
су и називи исламиста и мухамеданац. 
Међутим, ове речи не треба да кори-
стимо јер их следбеници Алаха сматрају 
за увредљиве! Последњи израз је 
посебно погрешан, зато што указује као 
да исламски верници обожавају пророка 
Мухамеда као бога, што, наравно, није 
истина.

Заповести исламске вере

Вернике ислама називамо муслиманима.  Верник верује 
у постојање јединог правог бога, Алаха, и прихвата 
Мухамеда као његовог пророка. � Пет пута дневно 
се моли Алаху, на коленима и окренут према Меки. 
Муслиманска вера каже: „Алах је најмоћнији, сведочим да 
нема другог бога осим Алаха.“ Треба помоћи сиромашнима 
и немоћнима. Треба држати пост у месецу рамадан када је 
забрањено јести по дану, али по заласку сунца је исхрана 
дозвољена.

Ислам прописује обавезно ходочашће у Меку код 
камена Кабе. Каба је црни комад метеорита који су и 
раније и многобожци Арабљани веома много ценили. 
Касније је Мухамед дозволио поштовање овог камена.  

�� Замисли да си туристички водич и водиш групу у једној 
исламској држави! Прикажи им исламску веру!

Арапски калифат

Арабљани су после смрти свога пророка створили 
огромно царство. Освојили су многе државе, али нису 
успели да заузму Константинопољ, главни град Источног 
римског царства, заштићен масивним високим зидинама. 
У Европу су продрли са југа, преко Африке. Заузели су 
територију данашње Шпаније и Португалије. Тек их је 
на територији данашње Француске победила и потиснула 
франачка војска. На истоку су допрли до Индије. После 
Мухамедове смрти вођу свих муслимана називамо калиф 
(халифа). 

�� Како је настао Арапски калифат?
�� Наведи државе у којима је и данас ислам државна вера!  

Користи се школском библиотеком!  

Камен Каба, место ходочашћа исламских верника   �   Потражи у којој 
данашњој држави се налази Мека.
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Арапска апотека   �   Напиши следеће 
римске бројеве данашњим „арапским“ 
бројевима индијског порекла, које и ми 
користимо: CDLXXVI; MI. На шта помислиш 
када прочиташ ова два броја?

 Алхамбра

Алхамбра није црквена (духовна), него 
световна грађевина. Док су у средњем 
веку европски владари становали у  
хладним тврђавама, Алхамбра је служила 
за удобност владара профињеног укуса. 

Центар светски чувене грађевине чине 
два дворишта. Џамије, палате, базени, 
купатила и дворишта су били опасани 
зидинама. Ова група грађевина је уједно 
била и културни и административни 
центар. Зграде су украшене најлепшим 
луковима арапске декоративне уметно-
сти, аркадама и шареним прозорима. 
У двориштима се налазе десетине 
вештачких језера и фонтана. 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Како је настала исламска вера?
�� Које територије су освојили ратници нове вере?
�� Шта су докази високог нивоа арапске културе?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Арабљани, пророк Мухамед, 
једнобожачка вера, Коран, 
муслиман

 � Арапско царство, калифи
 � Арапска наука и култура: џамије, 
минарети, арапски бројеви, 
медицина

Арапски ратници   �   У чему су слични, 
а у чему се разликују хришћански и 
муслимански ратници? Куда треба  
да иде на ходочашће бар једном у  
свом животу  
правоверни  
муслиман?

Арапска наука и култура

Џамије су храмови исламске вере. Поред џамије се 
налази високи торањ, минарет. Са минарета мујезин 
карактеристичним певањем позива вернике на молитву. 
Једно од врхунских остварења арапске архитектуре је 
Алхамбра код Гранаде, грађевина у којој су сједињени 
тврђава и палата. 

Арабљани су превели радове старогрчких писаца. 
Писари су преписивали класичне радове уз надзор 
научника. Математику су после Грка највише развили 
Арабљани. Арапски бројеви су индијског порекла, али 
са локалним вредностима су прво рачунали Арабљани. 
И реч алгебра је арапског порекла. 

Арапска медицина је била надалеко чувена. Међутим, 
муслимански лекари нису пронашли нове начине лечења, 
само су примењивали знање старих Грка. Арабљани 
су били мајстори ткања тепиха и свиле, израђивања 
коже, разумевали су се у прављење папира, и ковали су 
одличне мачеве. 

�� Шта је била веза између старогрчке и арапске науке?
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У раном средњем веку у Европи једва има градова. Племићи који су имали земљу и кметови који 
су ту земљу обрађивали, живели су на властелинствима која су се сама опскрбљивала. Били су 
упућени једни на друге, али животни услови и начин живота су им били сасвим различити.

34. Властелини и кметови

Како је живело племство

Отприлике пет процената друштва, односно од двадесет 
људи један, је припадало властели и властелиновим 
члановима породице. Племићи* нису радили на земљи 
и нису плаћали порез. Свом феудалном господару, краљу, 
у замену за земљу, војном службом су плаћали порез. 
Племићи су становали у стамбеној кули која се налазила 
у центру имања. Касније су кулу опасали зидовима. Тако 
је настала тврђава. Племићи су у слободно време радо 
играли друштвене игре, шах, коцкице, даму, млин. А нај-
више су волели да иду у лов који се завршавао гозбом. 
Витешки турнири и различите игре у тврђави се рачунају 
за средњовековну забаву племића. 

Властелин је као господар кметова могао да суди 
својим сељацима. Кметове који су покушали да побегну, а 
који су ухваћени у крађи или би починили тешко кривично 
дело, племић је на основу права мача чак могао и да 
погуби. 

�� Израчунај колико је племића пало на две хиљаде људи.   
�� Који је разлог што су племићи живели у тврђавама?

Како размишљају историчари ...

Материјални налази на разне начине могу помоћи при 
откривању прошлости. 

Испитивање средњовековних налаза костију

Када археолози пронађу људске кости, отвара се могућност 
за установљавање карактеристичних болести тог доба. На 
основу промене костију се може закључити чиме су се људи 
хранили и открити болести које су имали. Тако се може 
открити какве епидемије су пустошиле у том добу и у датом 
насељу.   

�� Шта може бити објашњење за чињеницу да су кметови и племићи 
боловали од различитих болести? 

Пресек средњовековне стамбене куле 
1: бунар, 2: тамница, 3: спиралне степенице, 
4: предворје, 5: витешка сала, 6: стамбене 
просторије, 7: капела, 8: стамбени део за 
стражаре   �   Као господар или господарица 
стамбене куле проведи госте кроз кулу и 
покажи им све просторије!

племићи: особе које су средњовековни 
владари подигли на повлашћени положај, 
чија су деца наслеђивала ту титулу

�� Ко је у старом веку обрађивао 
земљу?

�� Од кога је властелин добио земљу?
�� Од кога су постали кметови?
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Свакодневица кметова

Потомци робова из старог века и обични слободни људи 
нису располагали земљишном имовином. Морали су да ступе 
у службу властелина и да раде као сељаци на земљишту, 
добијеном од племића. У средњем веку отприлике деведесет 
процената друштва су сачињавали кметови, односно од 
десет људи деветоро су били кметови. 

Сељаци су били дужни да се својим радом и произво-
дима одуже за земљу коју су обрађивали. Живели су од 
земљишног поседа, добијеног на коришћење од властели-
на, односно од приноса кметске парцеле. На средини 
парцеле су градили мању кућу, колибу, покривену сла-
мом, и ту су живели са породицом. Колибе кметова су 
образовале средњовековно село, у чијем центру се 
налазила црква, поред које је становао сеоски свештеник. 
Он је био једини образовани човек у насељу, кметови 
су били неписмени. Властелинству су још припадали 
пашњаци, њиве, шуме, рибњаци и млинови. 

�� Шта је кмет био дужан да даје властелину у замену за до-
бијено земљиште?

1.

2.

5.

8.

7.

6.

4.
3.

Средњовековни приказ пољопривредних 
радова   �   Какве послове обављају на слици? 
На која питања могу историчари добити 
одговоре уз помоћ ове слике из средњег 
века?

1. парцеле кметова (кућа, башта, њива)
2. јесења сетва
3. пролећна сетва
4. угар (земљиште на којем се не сеје да би се 

одморило)
5. шума
6. заједнички пашњак
7. млин
8. стамбена кула
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Како је средњовековни кмет плаћао порез?
�� Чиме је властелин био дужан краљу?
�� Кажи као средњовековни кмет, да ли би радије био 

племић? Образложи свој одговор што детаљније!
�� Зашто су властелину били потребни кметови?

Реконструкциони цртеж једног енглеског средњовековног села

Кметови су од свитања до сумрака радили на земљишту, одмарали су 
се само недељом и празницима. Тим данима је био обавезан одлазак 
у цркву на литургију. Пре подне су ишли на недељну литиргију где су 
послушали свештеникову проповед, помолили се и певали. После 
литургије би се окупили испред цркве или у црквеној порти. Сврха 
окупљања је био договор у вези са недељним радом. Расправљали 
су о питањима у вези са стоком, о коришћењу пашњака и језера. 
Распоредили су ко ће и када да кулучи на властелиновом мајуру. 
Претресли су и  спорна питања која су искрсла са суседним селима 
и о кривичним делима у селу. Скуп је надзирао сеоски судија. Када 
се договор завршио, сељаци су ишли кући на ручак. Недељно 
поподне је било слободно. 

Кметови су већином јели кашу и чорбаста јела. Фор-
мирали су сложну заједницу, породице су се међусобно 
помагале јер су знали да само заједничким радом могу 
да преживе године са лошим приносом. Скоро су сви 
кметови боловали од неке болести. У њиховом свету 
веровања елементи хришћанске вере су се мешали са 
сујеверјем, често оним из старог века. 

�� Наведи с којим опасностима се један кмет морао суочити!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Властела: стамбена кула, тврђава, 
лов, гозба, витешки турнир

 � Кметови: колиба , кметовско село, 
кметовска парцела, услуге  
и принос властелину

Једно украсно слово средњовековног кодекса, 
иницијал   �   Кога препознајеш на слици? Шта 
симболизују ова три лика заједно?

Слика о животу сељана зими с почетка  
15. века   �   Испричај шта се све види на 
слици!
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Витезови су за земљишни посед, добијен од властелина, свом господару дуговали верност  
и војну службу. Тадашње битке су одлучивали јуриши оклопне коњице, који су уништавали све 
пред собом. Витезови су већ од детињства учили да рукују оружјем, становали су у тврђавама  
и настојали су да својим витешким животом показују пример осталима. 

35. Свет витезова

� Како долази до промоције у витеза?

Тај догађај се дешавао на неки празник. Онај кога би промовисали 
у витеза, ноћ је пре церемоније проводио у молитви и посту, да 
би био достојан витешке титуле. Тог значајног дана је на панталоне 
добио опасач, а затим су му предали оружје. То је симболизовало да 
је одрастао. После тога је властелин својим мачем два пута додирнуо 
раме будућег витеза који је клечао испред њега и положио заклетву. 
Церемонија се завршавала шамаром: „Нека ово буде последњи 
ударац који си отрпео!“ Новопеченог младог витеза је на крају 
благословио свештеник и за завршетак празника су окупљени 
приредили велику гозбу. 

�� Од чега се састојало комплетно наоружање једног 
средњовековног витеза?

�� Кога данас називамо витезом? 
�� Објасни шта је феудални ланац!

Васпитање мушке деце племића

Титулу витеза је могао да добије само одрасли племић. 
Племићка мушка деца су са отприлике седам година 
ступала у службу неког витеза. Чистили су оружје, хранили 
коња и поред тога учили да рукују мачем и луком. Поред 
мачевања и стреличарства требало је да знају пливати, 
јахати, затим да изуче вештину лова и постављања замки. 
Децу племићког порекла, која су служила и учила код 
витезова, називали су пажевима. Када би паж дошао у 
пубертет, пратио је свог господара и у рат. Тада би постао 
штитоноша. 

Један штитоноша постаје одрастао када га промовишу 
у витеза. �

�� Наведи кораке који воде да неко постане витез!
�� Зашто је такав начин васпитања био ефикасан?

Витез племић са одабраницом свога срца    
�   Шта витез добија у поклон? Како изгледа дамина коса? 

Витешки турнир   �   Шта је била сврха 
витешких турнира? Испричај ко се све види 
на слици! Напиши једну приповетку у којој би 
они били учесници!
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Витешке врлине

У средишту живота витезова је био рат. На витешким 
турнирима су се увежбавали како да на бојном пољу 
победе непријатеља. Њихова најважнија врлина је 
била храброст и верност своме господару. Поред тога 
витешке врлине* су захтевале живот хришћанског вер-
ника, заштиту жена, деце и старијих, као и  помагање 
беспомоћних и просјака. Добар витез је био образован 
човек, чак је и песме писао. Своје песме је већином 
излагао властелиновој супрузи и недоступну госпођу је 
славио као анђеоско, савршено створење. 

Васпитање девојака племкиња

У средњем веку су се и девојке племићког порекла рано 
морале упознати са животом одраслих. Од њихове седме 
године су их припремали за задатке домаћица и мајки. 
Училе су везење, плетење и предење. Већ у пубертету су 
их удавали. Као госпође у тврђавама имале су задатак да 
воде домаћинсво и васпитавају децу. 

�� Састави дневни ред средњовековној девојчици и средњо-
вековном дечаку!

Где су становали племићи

Племићке породице су становале у непријатним, хлад-
ним тврђавама. Уз тврђаву су припадале стаје, ковачнице, 
мање црквице (капеле), складишта за храну и оружје, као 
и стамбене куће за пратњу и слуге. Намештај тврђава су 
осим кревета, столова и клупа чинили још само сандуци 
у којима је господар тврђаве скривао вредности. На 
крају средњег века су се појавили зидни теписи, а собе су 
загревале пећи.

Једна средњовековна тврђава   �   Који део 
тврђаве је био највише рањив? Како су га 

бранили?

Средњовековне госпођице племкиње из  
15. века   �   Чиме се управо занимају?

 Музе витешке поезије

Идеализоване даме заљубљених вите- 
зова су већином биле стварне личности 
које су се због високог ранга показале 
недостижним за витезове. Витезови су 
постајали од млађих синова племићких 
породица, зато што су због права прво-
рођеног били искључени из наследства, 
па тако и од оснивања породице. 

Дошла сам амо 
Цвеће брати 
А мој ме драган дочека, 
Он би већ тамо.  
Божја мати, 
Како ли срећна бејах ја! 
Целив ми да? На хиљаде! 
Тралала! 
Усне ми горе још и сад, гле.  
(Валтер фон дер Фогелвајде:  
Под липом)

�� Ко су били трубадури? Помоћи ће ти 
интернет страница http://meszotar.hu/.

врлина: вредна особина, склоност за добра 
дела, непорочност

Тврђава из средњег века   �   Шта је чинило намештај племићке породице?
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Витезови крсташи    �   Зашто је 
требало много вежбати  да би се 

савладала витешка борбена 
вештина?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Паж, штитоноша, витез
 � Витешке врлине, хришћански живот верника
 � Девојке племкиње, припрема за одрасло доба, рано 
склапање брака

 � Крсташки ратни походи, враћање Свете земље

� Извептај о опсади Јерусалима

„Када су Франци угледали Јерусалим и 
видели да ће бити тешко освојити га, 
кнежеви су дали направити мердевине за 
опсаду, да би се уз помоћ тих мердевина, 
после храброг напада уз Божију помоћ 
преко зидова могли пробити у град. 
Међутим, са малим бројем мердевина 
то им није успело и као побеђени су 
обуставили опсаду. Направили су справе 
за опсаду. Након што су направили 
справе за опсаду, односно овнове за 
рушење зида и катапулте, поново су 
се припремали за напад. Поред других 
справа за опсаду, направили су и једну 
кулу од мањих балвана, јер су имали 
дрвета у изобиљу.“ (Фуше де Шартр, 
хроничар крсташа)

�� Којим средствима за опсаду су хриш-
ћани покушали да заузму Јерусалим?
�� Листај напред на следећу лектиру! 

Објасни како је функционисао ован за 
рушење зида?
�� Испричај опсаду Јерусалима из угла 

оних које су опседали!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Ко су у средњем веку могли да 
буду витезови?

�� У које сврхе су васпитавали па-
жеве? 

�� Како је изгледао свечани чин 
увођења у витешки ред? 

�� У које сврхе су градили средњо-
вековне тврђаве?

�� Како се хришћанске вредности 
појављују у животу витезова?

�� Каквим резултатом су се завр-
шили крсташки ратни походи?

Погледај у историјском атласу карту под 
насловом Европа у 11–13. веку! Потражи 
које градове су хришћани успели да 
заузму у Светој земљи!

Крсташки ратни походи

Циљ крсташких ратних похода је био да се од мусли-
манских освајача поврати завичај Исуса Христа – Света 
земља. Витезови су на своје штитове насликали крст и 
кренули у заузимање Јерусалима �

У борбама је крсташка тешка коњица, формирајући клин јурила 
на непријатеља. У левој руци су држали штит, а у десној су имали 
копље. Копље су користили као убодно оружје, а том приликом 
су искористили и налет коња. Ако би се копље сломило, борбу су 
наставили мачем. После распада борбене формације сваки витез се 
посебно борио. Ако јуришем нису успели да потисну противника, 
или ако је покушан противнапад, оклопни коњаници би доспели у 
тежак положај из којега су се могли спасити само бекством.

Свети град је био у поседу хришћана отприлике сто го- 
дина, међутим арапска премоћ је на крају потиснула ев- 
ропске витезове. Муслимани су поново заузели Јерусалим. 

Долазећи у везу са источњачким образовањем, крста-
ши су бројне арапске проналаске распространили по 
Европи. Захваљујући ратним походима, хришћанство се 
упознало са начином прављења стакла, процесом прав-
љења свиле, а и са ветрењачама. Из Азије су стигле нове 
биљке, на пример лимун, лубеница и пиринач.

�� Јерусалим је свети град три вере. Које су те вере?
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Средњовековне справе за опсаду 
�� ЛЕКТИРА

128

У средњем веку су нападачи за заузимање 
неке тврђаве убацивали у борбу разна 
средства. До појаве барута и топова у 

касном средњем веку, војсковође су већином 
примењивале методе и справе за опсаду, познате 
из старог века.  

Ован за рушење зида

Зидине средњовековних градова су првен-
ствено биле високе. Њихову дебљину је техника 
опсаде покушавала да искористи. Ован за 
пробијање зида је била једна дугачка дрвена 
греда са металном главом. Том металном главом 
су покушавали провалити капије, или срушити 
зидине тврђаве. Метална глава је често била 
направљена у облику овнове главе. Овна су 
често постављали на кола са точковима и још су 
изнад њега изградили и кров. Кров од дрвета су 
покривали мокрим кожама да би конструкција 
била отпорна на пламене стреле.

Мердевине за опсаду

Најједноставније средство за опсаду су биле 
мердевине. Приликом напада су их једноставно 
прислонили на зид, па су нападачи покушавали 
да што пре стигну на врх зида. Ратнике који су 
се борили у првим редовима, на мердевинама 
је чекала готово сигурна смрт. Војсковође су 
примењивале овај начин напада кад су се уздали 
у своју вишеструку премоћ. 

Балиста

Балиста је огромна справа која 
личи на самострел, којом су 
могле да се испуцавају стреле 
велике као копље. Балистама се 
могло устрелити и више људи, међутим нису 
биле ефикасне против зидова. Обично су их 
користили приликом пробоја. Њима су пуцали 
на масу која се пробијала из тврђаве. Нису биле 
много делотворне, али су пружале застрашујући 
призор. 
�� Кажи на основу текста и слике како је функци-

онисала ова справа.

Катапулт

Катапулт је био можда најпопуларнија справа за 
опсаду у средњем веку. Њиме се могло испалити 
и на петсто метара. Обично су као муницију 
користили камење од пет до седамдесет 
килограма. Справа је функционисала са 
ручицом чији је крај био облика шоље и 
служила је за бацање. Међутим, постојала 
је и једна ранија верзија, онагер. Реч онагер 
значи дивљи магарац. Ти катапулти нису имали 
ручице облика шоље, него су  функционисали 
као праћка. 

�� Која од наведених справа за опсаду је ефикас-
нија? Образложи свој одговор!
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Од 8. до 13. века је клима постала топлија и сувља. То је било повољно за гајење биљака, па је 
зато и привредни живот оживео. Услед тога је и у средњовековној Европи порастао број и значај 
градова. 

36. Градски ваздух чини слободним

Највећи средњовековни градови и трговачки путеви   �   Наброј најзначајније средњовековне градове у северној Италији! 
Коју робу су трговци могли да купе у северној Италији? Где су настали средњовековни градови? Зашто? 
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Јадранско море 

Ба
лт
ич
ко

 м
ор
е

АТ
ЛА
Н
ТС
КИ

 О
КЕ
АН

 

Ц р н о  м о р е

Се
ве
рн

о м
оре

 

Шампањ

Лајпциг 
Лијеж

Маинц

Честер

Бриндизи 

Кордоба 

Кадиз 

Фиренца 

Константинопољ 

Вроцлав 
Краков

Гент 

Клуж 

Бристол

Сантјаго де 
Компостела 

Порто 

Нант

Бордо 
Ла Рошел

Париз 
Тур

Дижон

Лион

Бостон

Лондон

Единбург 

Стокхолм Ладога 
Ревал 

Рига 

Гдањск 

Магдебург 

Хамбург 
Либек 

Новгород 

Полоцк  Болгар

Кијев 

Олес    

Кафа   

Тана 

Тбилиси 

Трабзон Сивас Ангора

Берген

Саутхемптон

Њукасл 

Сеута

Акон 
Дамаск Багдад 

Беџаја

Триполи 

Александрија 

Бејрут 

Kаиро

Палермо 

Напуљ

Бремен

Тунис

Смирна 

Фамагуста 
Кандија Алепо 

Триполи 

Јумурталик 

Пиза 
Ђенова

Милано 

Аугсбург Беч 

Венеција 

Дубровник 

Београд 

Софија 

Лисабон 
Толедо 

Валенсија 

Барселона 

Марсеј
Сарагоса 

Нарбон 

Монпеље
Сан Себастијан

Франкфурт 

житарице
грожђе 
риба 
овце 
рогата марва 
чоја 
свила 
сребро
злато 

Поморски пут ханзеатске трговине 
Поморски пут левантске трговине 

Будим

�� Како је живео један грађанин у 
старом Риму?

�� У каквим условима је живео један 
средњовековни кмет?

�� Којим занимањима се баве људи 
који живе у градовима?

Потражи у историјском атласу карту под 
називом Европа крајем 15. века! Које 
средњовековне државе је дотицао пут 
ханзеатске трговине?

Градови и њихови грађани

Почетком средњег века стари  римски градови су скоро 
потпуно опустели. Градови и број градског становништва 
је почео да расте када је привредни живот поново 
оживео. Могли су производити све више намирница, 
све више занатлија је могло да живи од своје професије. 
Порасла је потражња за робом из далеких предела, коју 
су трговци преносили из једног града у други. Пре свега 
у великим градовима развила су се седишта бискупа 
и властелина, као и важне раскрснице копнених 
или водених путева. Много људи се населило поред 
значајнијих мостова и кланаца. 

Новонастала насеља су окруживали зидовима да би 
се могли одбранити од напада. Један већи град је имао 
једва десет-двадесет хиљада становника, а насеље од 
сто хиљада људи је важило за град европског значаја.  
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Становници града су грађани. Они су се обично бавили 
занатством или трговином. Имали су бројне привилегије. 
Имали су право да бирају своје вође и управу града. 
Поред тога су плаћали порез у једној суми. Та привилегија 
је значила да што је више становника у граду, тиме је био 
мањи износ пореза за једну особу. Већи градови су имали 
право да одржавају месне вашаре. Вашари су били на 
главном тргу, у центру града. Ту се обично налазила и 
градска кућа и црква, а ако је град имао епископа, онда је 
ту била и катедрала*.  

На градском главном тргу се нису само вашари одржавали, него су 
се ту одвијала и погубљења осуђеника и спаљивање вештица. Ови 
грозни призори су се дешавали пред градском масом, као метод 
застрашивања. Кривце које су осудили на осрамоћење, на главном 
тргу су стављали у кладе (кврге), а грађани су чак могли и да бацају 
на њих труло воће.  

Кметови са властелинстава су се због релативног 
благостања трудили да и они постану грађани. Многи су 
побегли од властелина и настанили се у великом граду. 
Уколико би их ухватили, строго су их кажњавали. Међутим, 
након једне године и једног дана проведеног у граду 
кмет би постао грађанин, и ослободио би се од дажбина 
властелину. 
�� Зашто је у средњем веку многима био привлачан градски 

живот?

Реконструкциона слика о једном 
средњовековном граду   �   У чему је сличан 

а у чему се разликује живот у једном 
средњовековном и у једном  

данашњем граду?

Средњовековна фирма   �   Коју сврху је имала 
фирма изнад занатлијске радње? На који 
занат упућује фирма на слици? 

Средњовековне куће у једном данашњем 
западноевропском граду

катедрала: саборна црква, црква у којој се 
налази епископски престо
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Цехови

Претежна већина градских становника се бавила неким 
занатом. Било је ковача, сарача, столара, пекара, месара, па 
и пивара. Цеховима називамо удружења која окупљају 
занатлије који се баве истим занатом и налазе се у 
истој улици. На челу цеха је био мајстор. Мајсторима су 
помагали шегрти и калфе. Након много година учења, од 
шегрта је прво постао калфа, а касније када је направио 
мајсторски рад (тзв. ремек-дело) од калфе би постао 
мајстор. 

Цехови су веома пазили да се праве производи доброг 
квалитета. Мајсторе који су лоше радили, могли су чак и 
да искључе из цеха. На цеховске мајсторе су се односили 
строги верски и морални прописи. У случају рата су 
имали обавезу да бране град. Мајстор је обично становао 
у кући на спрат. У приземљу је била радионица са алатима, 
односно део са радњом, продавницом. На спрату је био 
стамбени део куда је мајстор ишао само увече. 

�� Замисли да си цеховски мајстор! Прикажи свој занат и кажи 
зашто волиш да живиш у граду.

�� Наведи такве занате који нису споменути у тексту!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Где су у великом броју настали градови у средњовековној 
Европи?

�� Које су градске привилегије?
�� Зашто су кметови бежали у град?
�� Какву улогу су имали цехови у градском животу?

Кантен Маси: Мењач новаца и његова 
жена (1514)   �   Зашто су биле потребне 
мењачнице?

Фирма једног ковача   �   Зашто је ковачки 
занат био важан? 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Градови: седишта бискупа и 
властелина, раскрснице копнених 
или водених путева  

 � Градске привилегије: избор вође, 
заједничко опорезивање, право да 
одржавају месне вашаре, градска 
кућа, грађанство 

 � Цех: занатлије које се баве истим 
занатом, шегрт, калфа, мајсторски 
рад (ремек-дело), строги прописи
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Од почетка старог века градови су увек имали важну улогу у историји. Број градова и пораст 
становништва је био повезан са развојем привреде и трговине.

37. Градови у вртлогу векова 

�� На обали које реке је настао 
Вавилон?

�� Који су били најчувенији грчки 
градови-државе?

�� Ко је основао Александрију?
�� Одакле су у Рим довозили  жито?
�� Које су биле значајне грађевине 

Аквинкума?

Карактеристике градова у старом веку

Први значајнији градови настали су у Месопотамији. 
Било је пространих градова, опасаних зидовима, као на 
пример Вавилон који је био центар огромног царства. 
Грчки градови су испрва били знатно мањи, зато што 
градови-државе нису могли да се надмећу са величином 
једног царства. Прва грчка метропола Александрија није 
била само главни град Египта, него је постала и културни 
центар грчког света. 

Становништво Рима, најзначајнијег града у старом 
веку, достигло је бројку од милион људи! Људима је била 
потребна огромна количина воде коју су аквадуктима 
транспортовали у Рим. И у далеким областима Римског 
царства су изграђени градови, као на пример Саварија и 
Аквинкум у провинцији Панонији. Ови градови су били 
трговачки, верски и административни центри околних 
области. Крајем старог века градска култура је опала, 
највећи део становништва је живео у малим селима и 
трошио је оно што је производио.

Центар старог Рима, Форум   �   По чему је Рим личио на данашње градове?
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Садашње време

49%51%

�� Очитај са графикона колики проценат 
људи је живео у градовима у Римском 
царству!

Римско царство

20% 80%

градско 
становништво

градско 
становништво

сеоско 
становништво

сеоско 
становништво

Средњовековни центар Нирнберга опасан 
градским зидовима   �   Зашто су градове 
опасивали зидовима?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� У чему се разликује један град од 
једног многољудног села?

�� Зашто су се људи селили са села у 
град?

�� Које промене су довеле до развоја 
градова у средњем веку? 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Први градови у Месопотамији: Вавилон
 � Грци: градови-државе
 � Велики градови у старом веку: Александрија, Рим
 � Панонија: Аквинкум, Саварија
 � Средњовековни градови: верски, привредни, трговачки, 
културни и одбрамбени центри

 � Проценат градског становништва расте

Историјски разлози насељавања градова

Примери из старог и средњег века доказују да град није 
село које је једноставно нарасло. У градовима станују 
занатлије, радници, трговци. Градови су привредни 
и културни центри појединих области. И најважније 
установе за лечење и образовање налазе се у градовима. 
Током историје је број градског становништва био 
променљив. Градско становништво у старом веку једва је 
достигло петину укупног становништва. Ова сразмера је 
у средњем веку била још нижа. Данас више од половине 
човечанства живи у градовима. 

Од старог века до 19. века највећи део људи је 
живео од земљорадње и сточарства. Требало је много 
земљорадника да би храном могли да опскрбе градско 
становништво које је било у порасту. Пре сто година од 
десет људи само су двоје живели у граду. Међутим, 
модерна средства су учинила сувишним ручни посао у 
многим областима пољопривреде. Зато су се многи људи 
преселили са села у град и запослили се у фабрикама, 
продавницама и канцеларијама. 

�� Где су настали први градови?
�� Који је био најзначајнији град у старом веку?
�� Зашто је крајем старог века дошло до опадања градова?
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Крајем средњег века је почела да се цени наука. Отварали су се универзитети, све више људи 
је читало дела аутора из старог века а  уметности су доживеле поновни процват. Штампањем 
књига знање и нове идеје су доспевали до све већег броја људи. 

38. Препород Европе

�� Шта је учило племићко дете кад је 
постало паж?

�� Како су се у манастирима правиле 
књиге?

Хуманизам и ренесанса

У развијеном средњем веку у све већем броју су се 
отварали универзитети. Студенти су након усвајања 
седам слободних вештина могли да студирају право, 
теологију и лечење. Предавања су се на универзитетима 
држала на латинском, зато се повећало интересовање за 
дела старих римских аутора. Научници и уметници тог 
доба уживања у земаљским добрима већ нису сматрали 
за грех. Осим верских, све важнија су им била питања 
у вези са природом и овоземаљским светом. Поред 
средњовековног погледа на свет који Бога поставља у 
средиште, појавио се нови духовни правац, хуманизам. 
Хуманисти су желели да човек постане бољи путем 
културе и моралног васпитања. 

Нови начин размишљања се осетио не само у наукама, 
него и у уметностима. Сликари, вајари и архитекти су 
свесно почели да имитирају грчко-римска уметничка 
дела. Обновила су се стилска обележја из старог века. 
Нови стил је добио назив ренесанса по француској речи 
препород. Ренесанса је настала у великим градовима 
северне Италије, али се касније раширила по целој Европи.

 Најчувенији ренесансни уметници су били Леонардо 
да Винчи и Микеланђело. Леонардо није само сликао, не-
го је пројектовао машине, а вршио је и сецирање мртваца.  

Микеланђелова скулптура Давида   �   Кога 
је и како победио Давид према библијској 
приповеци? По чему ово дело личи на старе 
грчке статуе?

седам слободних вештина: наставни пред-
мети средњовековне латинске школе: гра-
матика, реторика, логика, астрономија, арит-
метика, геометрија и музика 

Универзитетски 
предавач и његови 

студенти на једној 
средњовековној 

слици
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Леонардова чувена 
слика, Мона Лиза 
(лево)

Леонардов цртеж 
људског тела   �   
Упореди Леонардов 
цртеж са скулптуром 
Давида! Леонардо је 
вршио и сецирање 
мртваца да би што 
боље упознао 
људско тело. Црква 
је забрањивала 
сецирање. 
Формирајте две 
групе! Нека једна 
аргументује да је 
сецирање корисно, 
а друга нека заступа 
став свештеника!

Леонардо да Винчи: Тајна вечера (1490)   �   Кога приказује Леонардова слика? Шта се после вечере десило са главном 
личности на слици?

Леонардове године детињства

Леонарда су од раног детињства сматрали за изузетно талентованог, 
зато га је отац послао код Верокија да учи од мајстора. Верокијева 
радионица је била најчувенија уметничка школа у Фиренци. Када је 
Верокио на дрвеној табли насликао слику о Христовом крштењу, 
један споредан лик, анђела који држи одело, насликао је Леонардо. 
Тај лик је тако добро успео, да Верокио више није желео узети четкицу 
у руку. Био му је повређен понос што једно дете више зна од њега.

Потражи на интернету Леонардове слике! 
Изабери слику која ти се највише свиђа! 
Образложи зашто!
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Шта су учили студенти на сред-
њовековним униврезитетима?

�� У чему је хуманизам донео 
новину?

�� Шта је карактерисало ренесансну 
уметност?

�� Наведи чувене ренесансне умет-
нике!

�� Наведи чувена ренесансна умет-
ничка дела!

�� Зашто штампање књига назива-
мо најважнијим проналаском 
средњег века? 

�� Каква је повезаност између 
штампања књига и пораста броја 
писмених?

Штампање књига

У 15. веку је немачки мајстор Јохан Гутенберг пронашао 
нови начин штампања књига. Од олова је направио 
ситна слова, поређао их према тексту који је требало 
штампати, а затим страницу књиге стегао у оквир. После 
тога је на слова, која су била намазана бојом, притиснуо 
лист папира. Овим начином се могло умножавати више 
страница. Гутенбергов проналазак је постао најважније 
достигнуће средњег века. Слова су увек могла поново да 
се користе.

Гутенбергов проналазак

Са дрвореза су још у 15. веку штампали слике. Тада се за сваку страницу 
правила посебна плоча. Суштина Гутенберговог проналаска је што су  
странице биле састављене од слова која су могла да се раставе и после 
поново саставе. Мајстор је 1445. године у немачком граду Мајнцу на 
Рајни направио штампарију. Новац је убрзо потрошио, зато се удружио 
са једним богатим партнером који је хтео направити посао штампањем 
Библије и као улагач је помагао Гутенберга.   

Монаси су до тада дуго преписивали кодексе. Захва-
љујући новом поступку, за много краће време су се могле 
правити књиге у великом броју. Штампани текст је постао 
јефтинији, и то је могло платити много више људи. Услед 
штампања књига у Европи је порастао број људи који су 
знали читати. Проналазак је увелико допринео ширењу 
хуманистичког начина размишљања.  

�� Шта мислиш, која књига је могла бити најчитанија у 15. веку?  

Како размишљају 
историчари ...

За објашњење једног историјског 
догађаја увек вреди тражити одго-
вор на следећа питања: Зашто се 
догађај одиграо? Зашто се баш тада 
догодио? Који су били најважнији 
разлози да се догоди?

Проналазак штампања књига

Штампање са дрвореза је прво при- 
мењено у Кини, али независно од  
Кинеза и у Европи се развио овај 
процес. У првој половини 15. века 
толико много њих су се занимали 
поступцима који су претходили 
штампању, да су се организовали у  
цехове. На пример, постојали су  
цехови за прављење карата и це-
хови за бојење карата. Проналазак 
штампања књига је настао из по- 
требе. И без Гутенберга, у деценија-
ма које су долазиле сигурно би се 
нашао неко ко би књиге учинио је-
фтинијим и доступнијим за свакога.

�� Који захтеви су помогли ширење штам-
пања књига у доба ренесансе?

Штампарија    
�   Ко је на слици 
мајстор, а ко су му 
шегрти? Нацртај 
фирму једном 
штампарском цеху!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Универзитети: настава на латинском језику
 � Хуманизам: учинити човека бољим
 � Ренесанса: Леонардо, Микеланђело
 � Гутенбергов проналазак: штампање књига, умножавање
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� Радите у три групе! Свака група нека одгово-
ри на следећа питања, прва из аспекта Визан- 
тијског царства, друга из аспекта Франачког 
царства, а трећа из аспекта Арапског царства! 
Када сте одговорили на питања, међусобно 
упоредите три царства!

�� Којој вери припадају становници царства?
�� Како је настало царство?
�� Који научни или уметнички резултати се 

везују за царство?
�� Спомени једну чувену особу у вези са 

царством и причај о њој!
�� Коју титулу је имао вођа царства?
�� Којих прописа су се морали придржавати 

становници царства?

 О којој средњовековној групи је реч? Осим 
на-писаног, шта још карактерише поједине 
групе?

��  Живели су у тврђавама, војном службом су 
били дужни краљу.

�� Живели су у манастирима, у молитви, раду 
и преписивањем кодекса су проводили 
свакодневицу.  

�� Живели су у граду, у кућама на спрат, а радили 
су у радионици у приземљу. 

�� Живели су у колибама, властелину су дуговали 
у приносу и услугама.

�� Становао је поред цркве, био је једини 
образован човек у селу.

� Напиши састав о церемонији промоције ви-
теза! Опиши кандидата за витеза! Наведи 
способности којима располаже, затим при-
кажи и сам догађај!

 Напиши како је неко могао да постане це-
ховски мајстор!

 Изабери једну особу од наведених и пред-
стави је осталима у разреду!

�� Мухамед
�� Јустинијан
�� Карло Велики
�� Гутенберг
�� Леонардо

 Објасни шта значе следећи појмови! Средите 
појмове у групе, по критеријумима које сте 
ви одредили!

�� џамија
�� цех
�� кодекс
�� витешке врлине
�� ренесанса
�� јеретик
�� крсташки ратни походи
�� седам слободних вештина
�� властелин
�� реликвија
�� епископ

 Постави на временску осу наведене догађаје!

�� Карла Великог крунишу за цара
�� Мухамед се из Меке пресељава у Медину
�� пад Западног римског царства

� Попишите догађаје из развијеног средњег 
века и из позног средњег века!

Хиљаду година средњег века

�� СУМИРАЊЕ ГРАДИВА

1000 1500500

рани средњи век

5–10. век

11–14. век

14–15. век

развијени средњи век

позни средњи век
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V поглавље
Арпадов народ

Током ПУТОВАЊА КРОЗ ИСТОРИЈУ стигли смо у Мађарску. 
У овом поглављу се говори о пореклу Мађара, делима Светог 
Стефана (Szent István) и о првим краљевима. Мађари у најранијим 
временима нису познавали писмо, тако да о њиховом пореклу 
говоре древна предања и бајословне приповетке. 

Након прихватања хришћанства, монаси и учени свештеници 
су на латинском језику записали та предања, смештајући их 
у библијске оквире. При истраживању прошлости Мађара 
сигурнији извор од древних предања су археолошки налази.

У овом поглављу ћеш сазнати 
�� које приповетке и предања говоре о пореклу Мађара
�� како су се борили Мађари који су освајали домовину
�� ко су били Алмош (Álmos) и Арпад (Árpád)
�� ко је био први мађарски краљ витез
�� кога и зашто називамо другим оснивачем домовине 

Приказ освајања домовине  Мађара 
у Илустрованој хроници

Поред тога, можеш научити и на који начин се може (-могу) 

�� потражити повезаности између географске околине и начина 
живота људи који  тамо живе

�� уз помоћ историјских карти приказати догађаји који су се 
одиграли током дугог периода

�� упоредити сачувана предања о догађајима са историјском 
стварношћу

�� приказати и окарактерисати учесници историјских догађаја
�� размишљати о томе који разлози су утицали на различите одлуке 

и дела
�� приказати узроке и последице историјских догађаја
�� формулисати закључак уз помоћ реконструкционих и 

објашњавајућих слика
�� уз помоћ писаних и материјалних извора тражити одговори на 

разна питања.
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Када је и где настао мађарски народ? Са којим народима имају заједничке претке? То су питања 
која сежу у далеку прошлост и зато је тешко дати тачне одговоре на њих. Предања, записана у 
средњем веку, упућују на сродство Мађара са Хунима.

39. Хунор и Магор, две делије

�� Шта је карактерисало 
начин живота и начин 
борбе Хуна?

�� Које европске језичке 
породице познајеш? 
Који језици им 
припадају?

Дон 

Волга

Волга

Урал 

Кама 

Дунав 

Дњепар 
Тиса 

Ц р н о  м о р е  

Балтичко 

море 
Каспијско 

море 

Об 

Азовско море
Аралско море 

Дњестар 

У
р

а
л

 

 

Вепси

Вогули (Мањси) 

Ос тјаци 
(Ханти) 

Коми-

пермјаци 

Коми-

зурјени 

Вотјаци 

Мађари

Мордвини 
Ливи

Естонци Воти 
К а р е л и  

Л а п о н ц и  

Черемиси 

(Мари) 

Инкерци 
Ф и н ц иf

Места где се данас налазе народи који говоре угро-финским језицима

О чему говоре предања?

О раној историји Мађара очувала су се само древна пре- 
дања. То су касније на латинском језику забележили 
хришћански свештеници и допунили библијским при-
поветкама. Тако је настала и приповетка о Менмаротовим 
(Нимродовим) синовима. 

Хунор и Магор

Један див, Менмарот (Ménrót), почео је да гради огромну кулу, бојећи се 
да ће поново бити потоп. Мислио је, без обзира на то колико је висока 
вода, она неће допрети до врха куле. Али Бог је помешао језике којим 
су говорили градитељи куле, па су се разишли јер се међусобно нису 
разумели. Нимрод је добио два сина, Хунора (Hunor) и Магора (Magor). 
Једном су ишли у лов и почели гонити једног дивног јелена. Јелен их је 
одвео на једну мочварну, али обилато плодну територију. Са собом су 
повели и стоку и тамо се населили. Прошло је већ шест година, када су 
једном приликом видели дивне девојке, две ћерке кнеза Дуле. Оженили 
су се. Хуни воде порекло од Хунора, а мађарски народ од Магора. Хуни 
су се настанили на територији данашње Мађарске и Атила им је био 
кнез. После Атилине смрти његов син краљевић Чаба (Csaba) се вратио 
у земљу својих предака и пожуривао Мађаре да освоје земљу. 
(на основу хронике Шимона Кезаија (Kézai Simon) из 13. века)

�� На које друге повести личи повест о Нимроду?
�� Како су Хунор и Магор нашли нову домовину?
�� Чијим ћеркама су се оженили?

Хунор, Магор и јелен у једном кодексу из 
14. века. Аутор цртежа је лица из древног 
предања  представио у оделу из свога доба
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� Порекло имена мађарског народа

Назив Мађари се први пут спомиње у 
арапским хроникама из 9. века (Маџар). 
Према ауторима средњовековних хро-
ника од седам племена која су заузимала 
домовину, Међер је било племе којем је 
припадао и кнез Арпад. Неки мисле да 
је име племена могло бити једна основа 
назива Мађари. Међутим, други то 
оспоравају. 

Откривање гроба ратника отменог порекла из доба освајања домовине   
�   Потражи на интернету какви налази се проналазе у гробовима из доба 
освајања домовине, који упућују на погребне обичаје

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Како су настале древне 
приповетке о пореклу Мађара?

�� Шта доказују речничко благо  
и граматика мађарског језика?

�� Чиме се објашњава да народи 
који говоре сродним језицима 
често међусобно не личе једни 
на друге!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Средњовековне хронике: сродство са Хунима
 � Лингвисти: угрофински језик
 � Археолошки налази: сличност са источноевропским 
народима

Како размишљају 
историчари ...

Историчари траже објашњења дога-
ђаја и узроке промена. 

Научници претпостављају да се 
око 1000. године п.н.е. раздвојила 
угарска заједница која је до тада 
живела заједно. Вогули и Вотјаци 
су се у поречју реке Об селили на 
север, а преци Мађара су прешли 
на номадско-пастирско гајење жи-
вотиња. Тада је почео самостални 
развој Мађарства.

Историчари све то објашњавају 
тиме што је између 1300. и 1000. 
п.н.е. дошло до јаког загревања 
климе. Због топлије и суве климе 
усеви су изгорели, а пашњаци су 
се осушили. То је оне који су тамо 
живели принудило на сеобу или 
промену начина живота.

�� Начините узрочно-последичну скицу 
о прочитаном тексту!

Шта кажу научници?

За истраживање ране историје Мађара стоји на рас-
полагању изузетно мало извора, зато има много неси-
гурности. Порекло имена мађарског народа је такође 
ствар расправе. � Насупрот старим хроникама, наука не 
подржава хунско-мађарску родбинску везу.

Лингвисти су установили да мађарски језик припада 
угро-финској језичкој породици. Већина речи које се 
најчешће користе тог су порекла. Тој језичкој породици 
осим мађарског, припада на пример још и фински, 
естонски и лапонски језик. Језичко сродство упућује на 
то да су некада веома давно преци тих народа живели 
заједно. Лингвисти су установили да је мађарски језик, 
односно један његов ранији облик, настао пре 2500–
3000 година.

Ни археолози не могу тачно утврдити порекло мађар-
ског народа. На основу предмета у откривеним гробовима 
се не може једносмислено утврдити којим језиком је 
говорила и којем народу је припадала особа коју су тамо 
сахранили. 

Биолози су испитали костуре Мађара који су освајали  
државу. Према резултатима антрополошког истражива-
ња преци Мађара, који су освајали државу, личили су на 
народе који живе у источној Европи, а не на Финце који 
живе на северу. Народи који живе у Европи европског су 
типа (европиди). Селећи се током више хиљада година, до-
лазећи у додир са другима, ови народи су мењали језик, а 
са антрополошке стране су такође пролазили кроз промене. 

�� Зашто је тешко на основу материјалних налаза одговорити 
на питања која се односе на порекло Мађара?
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Шаманизам, који код сибирских народа и данас 
постоји, у верском свету Мађара је био древно 
наслеђе. Мађарски шаман се назива талтош. 

Талтош се родио са неком посебношћу. Најчешћи такав знак 
су шест прстију или рођење детета са зубима. Сматрали 
су да шаман, другом речју врач, располаже посебним 
способностима и у стању је ступити у везу са светом 
духова. Приликом обреда талтош је ритмично ударајући 
у бубањ падао у транс. Према веровању, тада је у облику 
неке животиње могао доспети у доњи или горњи свет. 
Обично су сматрали да се врач креће преузимајући облик 
коња па је тако настао израз коњ талтош, што значи коњ 
вилењак. Према мађарским предоџбама, постоји седам 
горњих светова. На та места се може доспети путем дрвета 
живота или светског дрвета. Становници горњих светова 
су духови. Мађари пагани су мислили да се душе мртвих 
могу призивати. Уз помоћ талтоша се може ступити у везу 
са њима. Поред ступања у везу са натприродним бићима, 
талтошев задатак је било и лечење. Познавао је и користио 
лековите траве. 

�� Понови чиме су се бавили врачеви у праисторији. 

Поред народних обичаја и народних приповедака, о еле-
ментима мађарске правере се може извести највише за-
кључака из археолошких налаза. У гробовима из доба 
освајања домовине археолози су често налазили коњске 
лобање и опрему за коње. Вероватно су прамађари ми-
слили да ће их њихов коњ служити и на другом свету ако га 
сахране поред себе. Из гробова су ископали и употребне 
предмете. Оружје, накит и разни одевни предмети упућују 
да их је сахрањени желео користити и после смрти. 

Код номадских народа назив животиње, која се сматра 
претком заједнице, је тотем. Арпадово племе је као тотем-
ску животињу поштовало птицу турул. Алмош који је касни-
је постао праотац целокупног Арпадовог племена, према 
предању потомак је турула. Алмошевој мајци Емеше се у 
сну, као божије провиђење, појавила птица турул која ју 
је, слетећи на њу, оплодила. У сну јој се чинило да из њене 
материце извире извор, а из њених слабина потичу славни 
краљеви који ће се рађати изван у своје земље. Митску 
птицу турул обично замишљају као полуорла-полусокола.  

�� Шта се може закључити из налаза пронађених у гробовима?

Врач, дрво живота, птица турул 
�� ЛЕКТИРА

Сибирски шаман   �   За шта је користио 
средство које држи у руци? Испричај 
приповетку у којој се појављује коњ вилењак 
(талтош)!

Слика Арпада у једној средњовековној 
мађарској хроници   �   Шта се види на штиту? 
Зашто?
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Историју Мађарства из древних времена можемо пратити уз помоћ приповедака, предања 
и археолошких налаза. После дугог путовања и сељакања, преци Мађара су се настанили у 
Карпатском басену. 

40. Луталице по степама
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МАГНА Х УНГАРИЈА 

Степа (травнато пространство) 
Сеоба Мађара 

�� Шта значи израз „саставља 
шатор и иде даље“? На који 
обичај мађарских предака 
упућује?

�� Наведи неколико врста 
мађарских паса!

�� У борбеној тактици Мађара 
велику улогу имао је коњ. 
Образложи зашто?

Сеоба Мађара   �   Очитај са карте на обали којег мора лежи Етелкез! Које су 
биле најважније станице током сеобе?

Начин живота Мађара

У периоду настајања мађарског народа, њихови преци 
су живели источно и западно од планине Урал у пределу 
река Об  и Кама. Мађари су се већ тада разликовали од 
дру-гих народа. Имали су свој језик и обичаје. Живели су 
номадским начином живота, као и други народи који 
су живели у степи. Мађари, који су живели првенствено 
од гајења животиња, гонили су животиње тамо где је 
трава била бујнија. Прибављање нове територије је 
често пута било могуће само уз борбу. Мађари су се 
борили на коњима. Најважније оружје им је био лук који 
су изванредно користили и док су галопирали на коњу. 
Живели су у округлим шаторима, јуртама. (Погледај 
слику јурте на 146. страни!) Јурта је могла да се расклопи 
и на новом пребивалишту опет да се састави. Највреднија 
животиња им је била рогата марва. Њено месо су јели, а 
од коже су правили сандале, торбе, одела, а од рогова су 
резбарили рог за пиће. Од оваца су добијали млеко и вуну. 

Пси су помагали у чувању и терању стоке, а на коњима 
су лако могли да прате кретање стада и крда. 

�� Шта су биле карактеристике начина живота Мађара?
�� Какве предности је имала јурта?

 

Мађарски номадски коњаник   �   Зашто су у 
травнатим пустарама ратници морали стално 
да буду на опрезу?

степа: травната пустара
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племе

братство братство

велике 
породице

велике 
породице

� Шта су Мађари преузели од 
Турака?

Мађарски језик је значајни део тур-
цизама преузео из оногурског. Упозна-ли 
су се са новим средствима на чега упућују 
речи турског порекла плуг, срп, вуна, 
свећа и бисер. Од назива за храну речи 
турског порекла су пшеница, јечам, ситни 
сир, сир, грашак, грожђе и воће. И имена 
неких животиња су турског порекла: 
коза, свиња, бик, теле, во и кокошка.

�� Које делатности су Мађари научили од 
Оногура?
�� Гајење којих животиња су Мађари 

преузели од Оногура?
�� Како су међусобно повезани појава 

нових речи и промена начина жи-
вота? Кажи један пример!

Леведиа

Напуштајући прадомовину, преци Мађара су кренули на 
југ, а затим на запад. Настанили су се између река Дона 
и Дњепра. Ову територију називамо Леведијом, по имену 
једног од везира Леведију. У том подручју су живели 
заједно са Оногурима. Од њих су научили многе ствари, па 
тако и земљорадњу. Заједно са новим обичајима у језик су 
доспеле нове речи. Ове речи турског порекла нам говоре  
чиме се обогатило мађарство у том добу. � Земљорадња 
је барем до жетве везивала претке Мађара за једно место. 
Зато такав начин живота називамо полуномадским. 

�� Какве промене је донео заједнички живот са Оногурима?
�� Шта значи полуномадски начин живота?

Савез седам мађарских племена

Племена су оригинално називали војском. На челу 
племена је био племенски вођа (поглавица). Свако племе 
се састојало из више братстава. Братства је водио вођа 
братства. А братства су настала од великих породица 
које су биле у међусобном сродству. Велика породица је 
заиста била велика, барем двадесет-тридесет одраслих и 
деце су врвели на станишту. Међу одраслима су били стари, 
средовечни и млади, са децом заједно три генерације. 

Мушки чланови племена су формирали војску. Према 
једном арапском извору, седам мађарских племена су 
могла да саставе војску од двадесет хиљада коњаника 
стреличара. Њих су поделили на две велике јединице, 
„дивизије“.  

�� На чега упућује да су племена називали војском?
�� Ко је чинио братства?
�� Шта се дешавало када би Мађари били нападнути?

Велика породица, братство, племе   �   Кажи 
на основу цртежа и текста лекције како је 
изграђено једно племе. Ко су чинили велику 
породицу? Шта је братство, а шта је племе?

Археолог Ђула Ласло је на основу археолошких 
налаза овако нацртао ношњу отмених 
Мађара   �   Који делови одеће су могли бити 
пронађени током ископавања?
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Прадомовина: номадски начин живота, номадско гајење 
животиња, говедо, коњ, јурта

 � Леведија: полуномадски начин живота, преузимање 
земљорадње од оногурских народа

 � Друштво: велика породица, братство, племе
 � Етелкез, крвни уговор (Аноним)

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Које су биле важније станице 
сеобе?

�� Шта су током сеобе Мађари 
научили од Оногура?

�� Шта је разлика између номадског 
и полуномадског начина живота?

�� Шта значи крвни уговор и ко га је 
склопио?

 Одакле потичу називи племена?

Називе седам мађарских племена је са- 
чувао само један извор на грчком језику. 
Византијски цар је од чланова једне ма- 
ђарске делегације сазнао називе племе-
на: Тарјан, Јене, Кер, Кеси, Њек, Међер, 
Киртђармат. Исто тако од њега знамо 
да су се уз седам мађарских племена 
прикључила и три кабарска племена.

Анонимова статуа у Будимпешти.  Дело Миклоша Лигетија (1903). 
Његово име на латинском значи безимени, зато што нису знали његово 
право име. Око 1200. он је на латинском језику написао историју доба 
освајања домовине Мађара   �   Зашто га је вајар овако приказао? Колико 
година после освајања домовине је Аноним описао догађаје?

Како размишљају 
историчари ...

Могу се појавити такви налази 
због којих историчари треба да 
преиспитају раније претпоставке.

У јужним крајевима Русије и Украјине 
су у гробовима ратника пронађени 
предмети (опрема за коње, украси 
за ношње) које су користили и 
Мађари који су освајали домовину. 
На основу археолошких налаза, 
једна нова теорија претпоставља 
да су Мађари тек 830-их година 
кренули са подручја средњег Урала, 
у једном таласу стигли у Етелкез 
и одатле 895. дошли у Карпатски 
басен. Дакле, у Леведији, где нису 
пронађене мађарске успомене, 
нису ни били.

�� Формулиши шта тврди нова теорија?
�� На какве изворе се ослања?
�� Једном археологу је извор и то ако 

се на некој територији не налазе 
успомене које могу да се вежу за 
Мађаре. Шта можемо да закључимо 
из тога?

Мађари су се у 9. веку даље селили на запад и настани-
ли се између река Дњепра и Дњестра. Ову територију су 
назвали Етелкез, односно Међуречје. Према предању које 
је Аноним (Anonymus) написао у свом делу, вође седам 
мађарских племена  су овде склопиле међусобни савез.

Крвни уговор у Анонимовом опису

Према предању, седам мађарских племенских вођа су слободном 
вољом одлучили да формирају племенски савез и да међу собом 
изаберу вођу. Споразумели су се да Алмоша изаберу за кнеза. 
Положили су заклетву, коју су потврдили крвним уговором. Шест 
везира се зарекло Алмошу: Од данашњег дана ти си наш поглавица 
и заповедник. Куда те срећа води, ми ћемо те следити. После тога су 
везири по паганском обичају пустили мало своје крви у један суд и 
тиме потврдили заклетву. Били су пагани, али су до смрти одржали 
заклетву коју су положили.   

�� Како се одвијала заклетва?
�� Шта у извору показује да је Аноним био хришћанин?
�� На какву промену чува успомену ова легенда?
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Место становања Прамађара

Јурта је филцани шатор кружне основе, постављен на 
дрвеним држачима. Филц је одличан изолациони 

материјал који зими не пушта топлоту напоље, а 
лети је не пушта унутра. Филц се прави од овчије 

вуне. Одрезану вуну су стављали у сапуњаву 
воду, промесили је и збијали. После испирања 
и сушења материјал је био скоро неподерив а 
и киша се са њега сливала. Од њега су правили 
чизме и тепихе. На средини јурте је горела 
ватра (огањ), а дим је излазио кроз отвор на 
врху крова. Отвор су могли да затворе филцом. 
На зидове су качили тепихе који су, поред тога 

што су украшавали шатор, били и изолација.
У шатору су важни предмети били јастуци 

за седење, коже које су се простирале на поду, и 
сандуци и кожне вреће за чување вредности. За 

лежаје су користили асуре. Улаз је затварао покривач од 
филца. У јурти је за свакога и за све било означено његово 
место.

�� Зашто су у јурти били одвојени мушкарци и жене?
�� Зашто је у јурти тачно било означено место за свакога и за 

све?
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41. Сцене из свакодневног живота
Преци Мађара су се прилагодили сталној сеоби, па су, слично другим степским народима, живели 
у јуртама, а не у кућама. Место становања треба да се прилагоди клими и другим природним 
околностима. 

�� У каквим домовима су живели 
први настањени људи?

�� Који природни материјали се 
могу користити за градњу места 
становања?

�� У каквим местима за становање су 
живели номадски народи?

Јурта   �   Шта мислиш колико особа је 
могло стати у једну јурту? Зашто је јурта 

била карактеристично место за становање 
номадских Мађара?

Унутрашњост јурте   �   Где се налази олтар 
кућних богова? Зашто су га тамо поставили? 
Зашто су на десној страни имовинске ствари 
а на левој кухињска опрема?
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Сцене из свакодневног живота

Реконструкциона копија сојенице из каменог доба   �   Шта су биле 
предности, а шта недостаци овог места становања?

Како размишљају 
историчари ...

Историја говори о променама, али 
ствари се не мењају одједанпут. 
Постоје ствари које се преображавају 
само током дужег времена.

�� Наведи примере који су утицали на 
промену живота Мађара на путу од 
прадомовине до Етелкеза!
�� Чиме се може објаснити да је јурта 

до краја остала карактеристичан дом 
Мађара?
�� Након што су се Мађари настанили 

у Карпатском басену, јурте су посте-
пено замењиване кућама. Чиме то 
објашњаваш?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Номадски начин живота: шатор, 
јурта

 � Настањивачки начин живота: 
сојеница, колиба, кућа

 � Коришћени материјали: 
материјали који се могу наћи 
у околини (дрво, камен, глина, 
итд.) и материјали које је човек 
произвео (кожа, филц, итд.)

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Чиме се све може објаснити то 
што је јурта постала типично 
место становања народа који су 
се бавили номадским гајењем 
животиња?

�� Прикажи примерима повезаност 
између места становања и начина 
живота!

Разноврсност и развој места становања

Осим јурти, постојала су и друга места становања у 
облику шатора. Номади, који су живели у топлијим 
пределима, градили су конструкцију од исплетеног прућа, 
сличну закошеном зиду. Подупирали су је са два дрвета, 
а она је пружала заштиту искључиво од кише и сунчеве 
топлоте. Касније су и пастири и говедари у пустарама 
користили ову конструкцију, као место становања и 
почетни дом. 

Међу домовима, који су затворени са сваке стране и 
штите од ветра и хладноће, најједноставнији је шатор 
са шпицастим кровом. Поједина америчка индијанска 
племена знају да направе шаторе високе и до десет 
метара у којима комотно може да стане двадесет особа. На 
конструкцију од дрвених мотки навлаче зашивене коже 
од бизона. На земљу полажу крзна. Као тегове користе 
тешко камење, чиме постижу да ни јачи ветар не може 
одувати ову грађевину. 

Сојенице (грађевине на стубовима) у почетку нису 
градили само на води, у праисторији су биле и на копну. 
Сојенице су користили као тврђаве, и у случају напада 
су се људи у њих склањали. Када су се појавиле прве 
металне секире и нападачко оружје, копнене сојенице су 
нестале зато што више нису пружале заштиту њиховим 
становницима.

Колиба од трске или дрвета већ једносмислено озна-
чава настањивачки начин живота. Посебна врста колибе 
је иглу, скровиште које од снега праве Ескими. Најважнија 
разлика између колибе и куће је да се у случају куће 
јасно може одвојити кров од зидова, док код колибе то 
није случај. Све до данас људи на целом свету живе у 
шаторима, колибама и јуртама. 
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Мађари су после дугог путовања стигли у данашњу домовину, у Карпатски басен. Прво су продрли 
на слабо насељене источне територије. Затим су борбама освојили и задунавске територије. 
Започело је трајно насељавање мађарских племена у новој домовини. 

42. Освајање домовине Мађара

На реконструкционој слици племенски 
вођа са својом пратњом са узвишења 
посматра кретање натоварених тешких 
воловских кола. Преци Мађара су добро 
познавали Карпатски басен, јер су деценијама 
учествовали у ратовима који су се ту 
одвијали. Понекад су се борили на страни 
Франака, а понекад на страни Словена. 
Турул – птица грабљивица која се види на 
застави – према хроникама – се налазио на 
грбу Арпадоваца   �   Са каквим опасностима 
и тешкоћама се одвијало пресељавање целог 
народа?

Заузимање Карпатског басена

Словенски кнез Сватоплук је заратио са Францима и 
позвао је Мађаре у помоћ. Заједно су победили Франке, 
али мађарска војска се није вратила назад преко Карпата, 
него је позвала кнеза Арпада са главном војском. Мађари 
су кроз кланац Верецке продрли у Карпатски басен. 
Номади Печењези су с леђа напали мађарска племена 
која су се полако кретала. Због тога су Мађари продирали 
кроз више различитих кланаца. Освајање домовине је 
започело 895. а завршило се 900. године. За то време као 
резултат више успешних битака цео Карпатски басен је 
дошао у посед Мађара. 
На границама су формирали широки ненасељени појас 
– индаго (на латинском). За одбрану индага су поставили 
Сикуљце (székelyek). Успомену на западни индаго и данас 
чува име Ершег (Őrség). 
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�� Које легенде познајеш о Мађарима 
који су освајали домовину?

�� Наброј станице сеобе које су 
прошли преци Мађара на путу 
од прадомовине до Карпатског 
басена!

Сећања на освајање домовине у средњовеков-
ној хроници

Илустрована хроника је настала у 14. веку на двору 
краља Лајоша Великог (Nagy Lajos). Аутор је, вероватно, 
био Марк Калти.   

У шестсто седамдесет и седмој години, сто година после смрти хунског 
краља Атиле, Мађари или Хуни, на латинском Унгаруси, продрли су у 
Панонију. Прво су прошли кроз град Кијев, а затим су преко планина 
стигли у област где су видели мноштво орлова. Орлови су прекрили 
дрвеће као муве. Пустошили су говеда за клање, па чак и коње. Бог 
је желео да Мађари што пре продру у Мађарску. Потрајало је још 
три месеца док су се спустили са планина до граница Мађарске и 
Трансилваније. 

Када су Мађари стигли у Трансилванију, послали су једног човека да  
оде на Дунав и извиди да ли тамо има добре земље и пашњака. Витез је  
напунио своју чутурицу водом из Дунава, понео траве и земље црнице 
и то показао Арпаду, Алмошевом сину. Кнез мађарских племена Арпад 
је окусио воду, погледао земљу и траву и одлучио да заузме државу.
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Продор мађарских племена у Карпатски басен   �   Из којих праваца су 
стигли преци Мађара? Наведи који народи су становали у Карпатском 
басену пре освајања домовине.

Потражи у географском атласу, на 
територији које данашње државе се 
налази кланац Верецке! 

Слика хроничара у једном кодексу   �   О којем 
хроничару си учио у лекцији?

Отац кнеза Арпада Алмош у Илустрованој хроници. Према хроничару он 
није могао да ступи на тло нове домовине. "Алмоша су у Трансилванији 

убили и није могао да уђе у Панонију." 

�� Какво објашњење је писац хронике дао за освајање домовине?

�� Арпад је из Трансилваније послао свога човека на Дунав. У ком правцу 
је витез кренуо?

�� Зашто је Арпад окусио дунавску воду и погледао земљу и траву коју 
му је донео витез?
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Арпад је словенском кнезу Сватоплуку послао изасланика који је 
кнезу дао коња са позлаћеним седлом и уздама. Кнез се обрадовао 
јер је мислио да је све то добио у поклон. Изасланик је у замену од 
кнеза тражио земљу, траву и воду. Кнез је смешући се рекао: Нека узму 
толико колико траже за овај поклон! Арпад је дотле упао у Панонију 
да би заузео територију. Онда су кнезу послали новог изасланика који 
је рекао: Арпад ти поручује да више не остајеш у овој земљи! Купили 
су је од тебе за коња, узде и седло. На изасланикове речи кнез је казао: 
Коња нека утуку мочугом, узде нека баце у поље, а седло нека баце у 
Дунав! На то је изасланик одговорио: Господине, шта бисмо ми тиме 
изгубили? Ако убијеш коња, наши пси ће имати храну. Ако се узде 
баце у траву, пронаћиће их наши косачи сена, ако седло бациш у 
Дунав наши рибари ће га извући на обалу и понети кући. Дакле, ако су 
земља, трава и вода наши, све је наше. 

�� Погледај слику на 138–139. страници уџбеника. Тако је 
Илустрована хроника приказала догађаје о освајању 
домовине Мађара. Потражи на слици поједине сцене из 
приповетке коју си сада прочитао!

�� Направите неколико цртежа према којима би испричали ову 
приповетку!

�� Одаберите улоге и одиграјте ову приповетку!

Женска ношња из доба освајања домовине 
(реконструкциони цртеж)   �   Замисли да си 
Мађар који осваја домовину! На основу слике 
прикажи што детаљније каква је била женска 
ношња у доба освајања домовине!

Детаљ са Фестијеве Кружне слике (Feszty-körkép) из 1894. о Освајању домовине   �   Објасни шта се дешава на слици!
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Како размишљају 
историчари ...

Oписи хроничара, који описују до- 
гађаје у вези са освајањем домо-
вине, шаролики су и бајословни. 
Историчари, уз помоћ разних из-
вора и археолошких налаза, траже 
реалну основу тих приповедака.

Освајање домовине

Орлови који нападају Мађаре или 
Предање о белом коњу су, ипак, 
само улепшано сећање на оно што  
се заиста десило. Мађаре су напа- 
дали номадски народи, а не орло-
ви. Мађари су ушли у добро зашти-
ћени Карпатски басен, тражећи 
сигурност. Сватоплук није изгубио 
државу због белог коња, него зато 
што је Арпадов народ упознао ту 
област и одлучио да се ту настани.

�� Зашто је писац хронике улепшао ле-
генду о освајању домовине?

Насеља у Мађарској која још и данас чувају имена мађарских племена    �   
Шта доказују називи ових места?
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Фехерђармат 
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Тиса
 

Мориш 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Које елементе стварности 
је сачувала средњовековна 
хроника?

�� Прикажи уз помоћ карте догађаје 
током освајања домовине!

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Освајање домовине: Карпатски басен, 895–900, кнез Арпад
 � Сватоплук: словенски кнез, рат против Франака, појава 

мађарске војске у Карпатском басену
 � Илустрована хроника (Марк Калти): Предање о белом коњу

Лук са повратним ударом   �   Зашто су ово 
мађарско оружје назвали „са повратним 
ударом“? Наброј, код којих народа је још, 
осим мађарског, стреличарство испуњавало 
важну улогу!
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Начин борбе древних Мађара 
�� ЛЕКТИРА

1.  Ратни распоред пре битке: ратни распоред Мађара 
постављен у линију, разуђен у дубину. Позадину 
ратног распореда покрива маса резервних коња.

3.  Европска тешка коњица 
покреће напад у центру, Мађари 
формирајући полукруг (удубљен 
на средини) привидно беже

4.  Резерва која је са две стране у 
заседи, удара на нападаче са 
стране и отпозади, они који 
привидно беже, враћају се.

5.  Европска војска је опкољена и 
разбијена, бежи кроз отвор који 
је намерно остављен. Мађари 
упорно прогоне оне који беже.

2.  Стрелци на коњима јуре са левог крила на десно 
крило, са десног крила на лево. Стрелама засипају 
чеону линију противника. Европски ратни распоред 
почиње да се распада. 
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Начин борбе Мађара, који су освајали 
домовину, био је сличан борбеној техници 
других степских коњичких номадских 

народа. Мађари су били одлични коњаници, 
скоро да су одрасли на коњима, борили су се 
у седлу. Имали су велики фонд коња, отпорних 
животиња које су добро подносиле хладноћу 
и топлоту. У ратне походе су водили велики 
број коња, који је вишеструко премашивао 
број ратника, и брзо су напредовали, мењањем 
уморних коња одморнима. Током битке су го-
милу резервних коња поставили иза себе тако 
да непријатељ није могао да их нападне с леђа. 

Застрашујуће оружје им је био трослојни лук 
са повратним ударом који је могао на тристо 
до четиристо метара да пробије кожни оклоп 
и металну кошуљу. Лук са повратним ударом 

је право занатлијско ремек-дело, правио се 
годину дана. Карактеристично оружје Мађара је 
била и крива сабља са једностраном оштрицом, 
кратко копље за пробијање оклопа и борбена 
секира. Преци Мађара су избегавали борбу прса 
у прса, више су волели да се служе лукавствима. 
За разлику од западних коњаника, познавали 
су узенгије. Пропињући се ногама, закаченим  
у узенгије, могли су с коња и уназад стрељати.  
У борби су често примењивали варку повлаче-
ња, док би стрелама засипали прогониоце.

�� Каква оружја су користили преци Мађара?
�� На основу доњих цртежа испричај како су 

мађарски ратници побеђивали у борбама! Како 
су збунили противника? Шта је био одлучујући 
тренутак у борби?
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КРАЉЕВИНА 

АСТУРИЈА 

(ОД 962. РИМСКО-НЕМАЧКО 
ЦАРСТВО)

Пљачкашки ратни поход 
Пораз Мађара 

Мађари су већ и пре освајања домовине водили пљачкашке ратне походе у Европи. Ови походи 
за стицање плена су се даље наставили после насељавања у Карпатском басену.  

43. Када је Европа страховала од мађарских стрела

�� Понови о којим историографима си до сада учио!
�� Каквим оружјем су се борили Мађари и шта је 

карактерисало њихов начин борбе?
�� Које су биле најзначајније европске средњовековне 

државе?
�� Прикажите предање о Ботонду које сте учили прошле 

године!

Пљачкашки походи и победе

Након освајања домовине Мађари  су наставили да 
живе полуномадским начином живота. Преовлађивало 
је гајење животиња, држали су коње, овце и рогату марву, 
али бавили су се и земљорадњом. Томе су савршено одго-
варале природне околности Карпатског басена. Војна 
пратња кнежева захтевала је ратне походе за стицање 
плена. Пљачкашке ратне походе су покретали у три 
правца, у западну Европу, Италију, односно против 
Византијског царства. 

Знамо за укупно четрдесет и седам ратних похода. 
Поред хране, мађарски ратници су током похода запле-

Пљачкашки ратни походи   �   У које правце су Мађари водили ратне походе? На основу карте 
кажи која је била најдаља територија до које су стигли преци Мађара током ратних похода!

Центар смештаја поглавице једног братства 
(реконструкциони цртеж)     
�   Направи детаљан опис о том месту!
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њивали племените метале, тканину и заробљенике. За-
робљенике су продавали као робове или су их одвели 
за слуге. За заробљенике високог положаја су могли да 
траже откупнину. 

�� Замисли да водиш у поход мађарске ратнике! Наведи на 
какав плен рачунаш!

Често су западни владари унајмљивали Мађаре да 
нападају њихове непријатеље. Тада би за ратни поход 
добили плату. Мађари су разорили бројне градове и 
опљачкали многе манастире. Стигли су до Атлантског 
океана и до Хиспаније. Цела Европа је страховала од 
мађарских коњаника. На западу су се људи молили 
следећим речима: „Господе, спаси нас од мађарских 
стрела!“ Ратници су освајали победе, захваљујући начину 
борбе који је био мање познат у Европи. То је била лака 
коњица са луком са повратним ударом. Захваљујући 
ратним походима према западу,  учврстила се и одбрана 
Карпатског басена. 

�� Чиме се могу објаснити војни успеси мађарских јединица?

Крај пљачкашких похода

Мађарски начин борбе је након извесног времена 
постао познат. Немачки владар је у бици код Аугсбурга 
победио Мађаре витезовима са тешким наоружањем. 
То је за Мађаре значило крај пљачкашких похода 
према западу. Двојицу вођа мађарске војске, Булчуа и 
Лехела су после битке ухватили и погубили. Према 
предању, пре него што су Лехела обесили, он је својим 
рогом ударио у главу и убио немачког краља. � После 
битке код Аугсбурга Мађари су ишли у походе за 
стицање плена само на југоисток против Византијског 
царства. Али је и царска војска побеђивала пљачкаше.  

Како размишљају 
историчари ...

Историчари траже узрочно-после-
дичне везе између догађаја који 
су се одиграли у прошлости. Ове 
повезаности помажу у објашња-
вању онога што се десило. 

Гезина нагодба са хришћан-
ским владарима

955: Немачки краљ Отон I код 
Аугсбурга побеђује пљачкашку ма-
ђарску војску
962: Отон I уједињује немачке те- 
риторије под својим жезлом и кру-
нише се за цара. Настаје Римско-
немачко царство. 
972: Син Отона I се жени кћерком 
византијског цара
973: Мађарски кнез Геза шаље 
мировне изасланике римско-нема-
чком цару Отону I

�� Расправљајте какве узрочно-
последичне повезаности по- 
стоје између претходно наве-
дених историјских догађаја!

Лехелов рог. Рог од слоноваче који је на слици 
чува се у Јасберењу   �   Потражи какви мотиви 

украшавају рог! Дуни у Лехелов рог!  
Учини то преко интернет странице  

http://www.jaszmuzeum.hu !

� Лехелов рог

Лехел (Lehel) је био постојећа личност, а 
и битка код Аугсбурга се такође одиграла. 
Међутим, убиство немачког краља није 
истинит догађај. То је још у средњем веку 
схватио Шимон Кезаи и изразио је своје 
мишљење: „Неки као у бајци тврде да 
је [...] један од њих својим  рогом утукао 
краља: али у ову приповетку се не може 
поверовати, а ко верује у тако шта, 
доказује да је слабоуман. Зато што кривце 
везаних руку изводе пред кнеза.“
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Геза склапа мир са хришћанским владарима

За време кнеза Гезе (Géza fejedelem) коначно су престали 
пљачкашки походи. Геза је настојао да са европским 
државама буде у миру. Примио је хришћанство и започео 
је преобраћање државе на хришћанску веру. Своје ћерке 
је удао за чланове европских владарских породица. За 
сина Вајка (Vajk) је запросио руку баварске принцезе 
Гизеле (Gizella). Заједно са принцезом су у Мађарску 
дошли хришћански свештеници и немачки витезови са 
тешким наоружањем. Ратници су остали у Мађарској и 
засновали племићке властелинске породице. 

Према једном хришћанском хроничару из тог доба, 
Геза је и после покрштавања приносио паганске жртве. 
Када му је један црквени веродостојник то пребацио, он 
му је одговорио да је довољно богат и има довољну моћ 
да може то чинити. 

�� Зашто се завршио период пљачкашких ратних похода?
�� Зашто је било потребно примање хришћанства за помирење 

са европским државама?
�� Замисли да живиш на двору кнеза Гезе! Формулиши да ли се 

слажеш са Гезиним настојањима!

Кнез Геза у Илустрованој хроници   �   
Потражи у библиотеци или на интернету шта 
значи реч иницијал! Шта на слици упућује на 
то да је Геза примио хришћанство?

На територији које данашње државе се 
налази град Аугсбург? 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА –  
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Коју сврху су имали пљачкашки 
ратни походи?

�� Зашто се завршио период пљач-
кашких ратних похода?

�� До којих промена је дошло за 
време кнеза Гезе?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Пљачкашки походи: ратни походи 
за стицање плена, вође са војном 
пратњом, западна Европа, Ита-
лија, Византија

 � Порази: Аугсбург
 � Геза: склапање мира, примање 
хришћанства, немачки свеште-
ници и витезови

tortenelem_5_2016.indd   155 2019. 04. 23.   12:42:53



156

� Кнез тражи круну 

Након смрти свога оца, Стефан је затра-
жио круну од папе. „...вођен божјом ми-
лошћу послао је на праг светих апостола 
бискупа Астрика кога другим именом зову 
Анастасијем, да би замолио наследника 
Светог Петра, поглавара апостола, за 
обилан благослов нејаком хришћанству 
у Панонији. Да својим потписом и угле-
дом подигне острогонску цркву на ранг 
главне цркве и да и остале епископије 
ојача својим благословом. Нека удостоји 
и њега краљевском круном, дијадемом,  
да би он, ослањајући се на ту титулу, 
утврдио оно што је божијом помоћу 
започео.“

�� Кога је Стефан као изасланика по-слао 
код папе?
�� За шта је тражио помоћ?

�� Коме је и зашто франачки владар 
Карло Велики даривао земљишна 
имања?

�� Како и зашто је Геза склопио мир са 
западним владарима?

�� Када и како долази до крунисања 
краљева?

Кнез Геза је умро као покрштен. Наследио га је његов син Вајк који је на крштењу добио  име Стефан 
(István). У борби за учвршћивање краљевске власти, подржавали су га свештеници мисионари и 
витезови оклопници, који су заједно са његовом супругом Гизелом дошли из Немачке.

44. Стефан је наш господар!
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Стицање краљевске власти

Гезин син Стефан је 997. постао мађарски кнез. На  
основу хришћанских начела, као најстарији син, насле- 
дио је оца на власти. Стефан је наставио преобра- 
ћање државе на хришћанску веру. 
 

Борба Стефана и Копања

Најстарији рођак кнеза Гезе Копањ (Koppány) је према древним 
обичајима за себе захтевао титулу кнеза. Стефан је сакупио војску и 
кренуо против Копања. Хришћанин Стефан и паганин Копањ су се 
сукобили код Веспрема. У бици су се обе стране храбро бориле, али 
је на крају Стефан однео победу. Владар је наредио да се Копањево 
мртво тело расече на четири дела и истакне на капије четири тврђаве 
у држави, да би застрашио пагане и побуњенике. 

�� Због чега је избио сукоб између Стефана и Копања?

Стефан је одлучио да се прикључи хришћанској 
Европи. Његови изасланици су ишли код папе који је уз 
сагласност римско-немачког цара мађарском кнезу дао 
круну. Стефана су 1000. године крунисали за краља. 
� Иако првог мађарског владара најчешће приказују 
са Светом круном, обред крунисања у стварности није 
обављен том круном. Света круна, коју чувају у мађарском 
Парламенту, није направљена за време владавине Светог 
Стефана (Szent István), него касније.  

Угарска за време краља Стефана   �   Колико 
епископија је основао краљ Стефан? Где су 
биле две архиепископије? Које краљевство 

се на северу граничило са Угарском?

дијадема: отворена круна која има 
облик обруча
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Млади краљ се после Копањеве смрти морао сукобити 
и са другим моћним племенским вођама. Победио је и 
ердељског властелина и господара моришке области. 
Касније се покварио његов однос са Немцима, али је 
потукао немачку војску која је напала државу. За време 
Стефанове владавине Угарска је била једна од најјачих 
земаља централне Европе. 

�� Зашто су папа и цар подржавали да мађарски кнез добије 
круну?

�� Како је краљ Стефан ојачао своју власт?

Настанак мађарског краљевства

Краљ Стефан је изградио мађарску хришћанску држа- 
ву, зато га поштују као краља оснивача државе. Нај-
важнији корак у организацији цркве било је основање 
две архиепископије и осам епископија. Првобитна архи-
епископија је постао Острогон. Од тада је острогонски 
архиепископ крунисао мађарске краљеве. Стефан је 
наложио плаћање црквене десетине и обавезни недељни 
одлазак у цркву.  Сваких десет села је имало обавезу да 
сагради барем једну заједничку цркву од камена.  

Стефан је поред црквене организације основао и 
систем вармеђа (жупанија). Основао је жупаније у чијим 
центрима је била по једна тврђава. На челу жупанија 
су били жупани (ишпани). Они су заступали краља на 
одређеној територији. Убирали су порез, судили, водили 
војску жупаније. Стефан је дао да се кује сребрни новац, 
денар, а поред тога се за њега везују и два законика. 
Фехервар је постао краљевски центар.

�� Коме су плаћали десетину?
�� Како су жупани помагали краљевску власт?

Слика краља Стефана у Илустрованој 
хроници   �   Који симболи краљевске власти 
се виде на слици?

Како размишљају историчари ...

Став приповедача одређује како ће неки догађај бити 
приказан. Приказивање историјских догађаја се током 
времена мења. 

Свети Стефан

Копањове присталице су сматрале да је Стефан био 
издајица. Одрекао се древне вере, обичаја и ослонио се 
на стране немачке витезове. Приграбио је титулу кнеза од 
Копања. Поред тога, и његова жена Гизела и саветодавац 
бискуп Гелерт (Gellért) су били страног порекла. 

�� Слика коју су о Стефану формирала будућа покољења, 
потпуно се разликује од ове. Зашто?

Параф краља Стефана на оснивачком листу 
бенедиктинског манастира у Панонхалми    
�   Шта значи натпис Стефанус рекс (Stephanus 
rex)? На којем језику је текст написан?

 Наредба о десетини

„Ако је некоме Бог једне године дао 
десет, тај нека десети део да Богу, а ако 
неко сакрије десетак, нека му се узме  
девет (десетина). Ако неко украде бис-
купов десетак, због крађе да буде осу-
ђен, откупнина за њега нека припадне 
бискупу.“

�� Десетину су према латинској речи деци-
ма (десет) називали „дежма“ (десетак). 

tortenelem_5_2016.indd   157 2019. 04. 23.   12:42:54



158

Питање престолонаследника

Краљ Стефан је желео да га на престолу наследи његов 
син, принц Имре (Imre herceg). Зато је његово васпитање 
поверио бискупу Гелерту. За принца Имреа је саставље-
на Књига опомена (Intelmek könyve). � Приликом једног 
лова је дивљи вепар усмртио младог принца. После 
тога краљ није нашао одговарајућег наследника за 
управљање државом. Братанца Вазула (Vazul) који се 

Градња базилике у Фехервару (реконструкциона слика). Базилика са четири торња  и унутрашњим простором од 
отприлике 60x30 метара и унутрашњом висином од 30 метара била je једна од највећих цркава у тадашњој Европи     
�   Зашто се у Фехервару изградила прва базилика мађарског краљевства? Напиши један занимљив извештај  
о дешавањима које видиш на слици!

� Књига опомена принцу Имреу

Књига опомена је једна о првих успомена мађарске књижевности 
на латинском језику. Писана је у фамилијарном, узвишеном стилу. Не 
зна се ко је аутор ове књиге. Вероватно је написана у време краља 
Стефана, на његов захтев. Већи део књиге говори о хришћанској 
вери и обавези према цркви, односно важности верских врлина.
„Ако желиш да поштујеш краљевску круну, прво налажем, саветујем, 
односно предлажем и подстичем, драги мој сине, да католичку и 
апостолску веру чуваш са таквом ревношћу и будношћу, да показујеш 
пример сваком поданику који ти је подарен од Бога. И да те сваки 
свештеник са поштовањем назива правим мужем хришћанске вере.“

�� Са којим циљем је написана Књига опомена?

Нађхаршањски сребрни денар   �   Шта је 
приказано на новцу Светог Стефана? Који 
хришћански симбол видиш на новчићу?
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Кога је на почетку своје владавине требало да победи 
Стефан и зашто?

�� Шта је сличност између франачких грофова и мађарских 
жупана?

�� Шта су биле последице тога што је принц Имре погинуо 
млад? 

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � (Свети) Стефан I (1000–1038).
 � Прикључивање хришћанској Европи
 � Организовање државе: жупаније, на челу су жупани 
(ишпани)

 � Организовање цркве: осам бискупија, две надбискупије
 � Наследник Стефана I је Петар Орсеоло

дужд: венецијански кнез

Скулптура Стефана и Гизеле у Веспрему    �   
Које симболе крунисања видиш код Стефана? 
Ко је био најчувеније дете краљевског пара?

Ослепљивање Вазула и сахрана принца Имреа 
у Илустрованој хроници

побунио, дао је ослепити, а његове синове је протерао 
из државе. На крају је свога сестрића, сина венецијанског 
дужда*, Петра Орсеола (Orseolo Péter) прогласио за 
престолонаследника. Међутим, после Стефанове смрти 
1038. године краљевска моћ и углед су ослабили и 
наступила су смутна времена у држави. 

�� Зашто је после смрти краљева често долазило до унутрашњих 
ратова?

Ослепљивање Вазула

Илустрована хроника приказује ослепљивање Вазула као кривицу 
стране краљице. Према тој приповеци Свети Стефан је желео да 
заштити Вазулове синове, Андраша, Белу и Левентеа (András, Béla, Le-
vente). Могући разлог овакве историјске верзије је да нису желели 
бацити сенку на успомену краља Стефана, који је проглашен за свеца.

„Краљ Свети Стефан га [принца Имреа] је оплакивао ... у својој 
родбини није видео некога таквог који би и после његове смрти 
државу одржавао у хришћанској вери. Јер је мађарски народ 
радије склон паганским обредима, него Исусовој вери. ... журећи је 
послао ... изасланика, ... да ослободи из затвора у Њитри Вазула, сина 
његовог ујака ... и да му га доведе да би га (Стефан), пре него што умре, 
прогласио за краља. То је чула краљица Гизела, ... брзо је послала 
изасланика, звао се Шебеш (Sebös)... у затвор где су држали Вазула. 
Дакле, Шебеш је претекао краљевог изасланика, ископао Вазулу очи 
и сипао му вруће олово у уши ... Краљ свети Стефан је видео како су 
Вазула бедно осакатили, горко је заплакао, али пошто је био тешко 
болестан није био у стању злотворима дати заслужену казну. Позвао је 
... Андрију, Белу и Левентеа и саветовао им да беже колико брзо могу, 
да би спасили свој живот и остали неповређени. Они су послушали 
мудри савет светог краља и пред невољом и болом побегли у Чешку.“   
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Популарна средства за приказивање 
историјских догађаја и места су рекон-
струкционе слике. Стручни сликари, гра-

фичари и мајстори покушавају што је могуће 
тачније да оживе по један тренутак из прошлости 
или да направе копију неког предмета из 
прошлости. Такве реконструкционе слике се на 
више места налазе у лекцијама о Арпадовцима. 

Важно је знати да су предмети, одела и 
грађевине на реконструкционим сликама 
историјски веродостојни. Праве их на основу 
фотографија старих предмета или приказа из 
тог доба. 

�� Погледај следеће слике! Потражи појединачно 
у уџбенику за који реконструкциони цртеж су 
послужиле као узорак!

Сликање историјских реконструкционих слика 
�� ЛЕКТИРА

Копија теретног брода из XI века. Тада су у Европи 
користили бродове са тако ниским газом 

Средњовековни приказ азијских справа за  
опсаду

Копија наоружања витеза са тешким  
оклопом

Приказ Арпада у Илустрованој хроници

160
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�� Кога су крунисали за краља после смрти 
краља Стефана?

�� Понови какви су били средњовековни 
витезови!

�� Ко је био бискуп Гелерт?

После смрти краља Стефана у држави је владао хаос. Борбе за престо, устанак пагана и немачки 
напади су значили опасност за краљевство.  Све више лопова и друмских разбојника је пљачкало. 
Сељаци су бежали са поља. Краљу Владиславу (László) је коначно успело да поново спроведе 
ред  и мир у држави.

45. Борбе за учвршћивање угарског краљевства

Деценије кризе

Немачки цар је више пута покушао да 
заузме Угарску. Једном приликом је био 
заустављен код пожунске тврђаве. Према 
приповеци из Илустроване хронике битку 
је одлучило то што је храбри мађарски ви- 
тез Зотмунд (Búvár Kund) пробушио немач-
ке бродове који су пловили Дунавом. Цар 
је претрпео пораз и био је принуђен да се 
врати. 

После смрти краља Стефана, у време 
раздора око престола, нападали су хриш- 

Угарска у 11–12. 
веку   �   Потражи на 
карти где је краљ 
Владислав зауставио 
Кумане који су 
провалили у државу!

Adriai-tenger

Раба 
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Керлеш 

1068

Толна 

Острогон 
Вац Шопрон 

Сатмар 

Пожун 

Печуј 

Калача 
Фехервар 

Њитра 

Тренчин 

Ђур Пешта 
Веспрем 

Залавар 
Солнок

Чонград 
Сегедин 

Сењ 

Задар 

Сплит 

Чанад Ђулафехервар

Бихар

Ујвар 

Јегра 

Земплен 
Саболч 

Шомођвар 

Гемер 

ВИЗАНТИЈСКО ЦАРСТВО 

РИ
М

С
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ЕМ

АЧКО Ц
АРСТВО ПОЉСКО КРАЉЕВСТВО 

Х А Л И Ч  

ХРВАТСКО 
КРАЉЕВСТВО 

(до 1091)

Загреб 

Варадин 

Јадранско море 

ВЕНЕЦИЈАНСКА РЕПУБЛИКА 

Ратни поход Светог 
Владислава 
Калманов ратни поход 

Упади Кумана 

Овако је у Илустрованој хроници приказана пропаст немачких 
бродова   �   Из којих детаља се препознаје легенда?

tortenelem_5_2016.indd   161 2019. 04. 23.   12:42:56



162

ћанску веру и црквене особе. Вата (Vata), који је отворе- 
но признавао паганство, побунио се и са својим след-
беницима захтевао враћање на древну веру. Сакупио је 
војску и са следбеницима рушио хришћанске цркве и 
побио свештенике.

Бискуп Гелерт � васпитач принца Имреа је такође пао 
у заробљеништво паганских пљачкаша. Бискупа су везали 
за двоколицу и гурнули са Гелертовог брда у дубину. 
Светац је умро мученичком смрћу. 

У држави су и после сузбијања побуне пагана и 
спољних напада владале хаотичне прилике. Умножиле су 
се пљачке, све више њих је покушавало живети од крађе. 
Сељаци земљорадници су побегли са властелинске 
земље. Желели су живети слободно и нису хтели плаћати 
порез. 

�� Ко је био вођа побуне пагана?
�� Зашто је ослабила краљева власт?

Краљ Ладислав

Краљ Ладислав (László) је ступио на престо 1077. године. 
Чврстом руком је направио ред, донео је веома строге 
законе. Наступио је против лопова: ко би украо нешто 
у већој вредности од једне кокошке, њега би обесили.  

Зотмунд буши немачке бродове. Бродови су се 
до јутра напунили водом и храна која је била 
на њима је пропала. Хроничар је то овако 
описао: „Снага Немаца је била сломљена; 
вратили су се кући слаби и изгубљене 
снаге“   �   Зашто је губитак бродова који су 
транспортовали храну принудио нападаче  
на повлачење?

� Убиство бискупа Гелерта

 „Стигавши до пештанске скеле, пет 
безбожника, Вата и његови завереници, 
испуњени злим духовима којима су се 
предали, каменовали су бискупа и његову 
пратњу. Бискуп Свети Гелерт је ознаком 
крста светио оне који су  камењем гађа-
ни. [...] Скинули су га са кочија, ставили 
на таљиге, па су га гурнули са брда 
Келенфелда.“

�� Зашто извор назива Вату и његове 
заверенике безбожницима?
�� Зашто је бискуп Гелерт ознаком крста 

светио оне који су путовали са њим?
�� Шта је данашњи назив брда Келенфелд?
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Краља Ладислава су прогласили за свеца 
отприлике сто година после његове смрти. 
У скулптури која га приказује и данас се као 
реликвија чувају кости његове лобање 

Потражи на интернету страницу www.
kepido.oszk.hu! Уз помоћ ове странице 
сазнај шта се десило 20. августа 1083! 

Онога ко би украо мање, тога би осакатили. Краљ је 
забранио скитање и исељавање са властелиновог имања. 
Сељаци су морали да обрађују земљу племића и да 
плаћају порез. 

Ладислав је ојачао цркву. Извлачећи поуку из паганских 
побуна, забранио је обављање свих паганских обреда. 
Кога би ухватили да се држи старе вере, строго би га 
казнили. Краљ је основао и нове бискупије, а код папе је 
покренуо иницијативу да се краљ Стефан, принц Имре и 
бискуп Гелерт прогласе за свеце. 

Ладислав је, док је још био принц, победио непријатеље 
који су хтели да освоје државу. Степски номадски народ које 
је хроничар назвао Куманима, са истока је напао Мађарску. 
Угарска војска коју је предводио Ладислав сукобила 
се са њима у Ердељу и победила их. Према предању и 
краљ витез се истакао у борби. После смрти свог рођака, 
последњег хрватског краља, присвојио је Хрватску.  
Које опасности су претиле Мађарској?

�� Кажи, да си ти краљ Ладислав, шта би учинио у интересу 
отклањања опасности.

Ладислав гони Кумана који је уграбио девојку. Према предању викнуо је девојци да ухвати Кумана за појас и повуче га са коња   
�   Упореди наоружање два ратника!
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Зашто је Угарска доспела у опасност после смрти краља 
Стефана?

�� Шта одређују закони краља Владислава? Шта је био њихов 
циљ?

�� Који ратни учинци се везују уз име краља Владислава?
�� Којим територијама се увећала Мађарска за време 

владавине Владислава и Коломана?

Како размишљају 
историчари ...

Извори су често пристрасни. Исто-
ричар никада не сме без критике да 
прихвати написани текст. Извештаји 
о људима и догађајима увек одсли-
кавају нечији начин виђења и не-
чију намеру. 

„Грбави“ краљ Коломан

О краљу Коломану хронике пишу 
да је био грбав, шантав, разрок, са 
говорном маном, неспособан за 
владара. Међутим, није вероватно 
да би некога са толико урођених 
мана крунисали за краља. Коломана 
су на престолу следили наследници 
његовог брата, који се побунио, 
међу њима и Бела II (Слепи). Њега 
су ослепили по Коломановом на-
ређењу. Дакле, природно је да су 
хроничари у неповољном светлу 
приказали краља који је наудио 
њиховом господару.  

�� Каква питања је увек вредно поста-
вити о аутору неког извора? 

Статуа краља Коломана Књижара (Könyves Kálmán) на Тргу хероја 
у Будимпешти   �   Како статуа из 19. века приказује краља?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Напад немачког цара, Зотмунд
 � Побуна пагана, смрт бискупа 
Гелерта

 � Владавина краља Владислава: 
строги закони, одбијање напада, 
Хрватска

 � Коломан Књижар: блажи закони, 
Далмација

Владавина Коломана Књижара 

После смрти краља Владислава на престолу га је следио 
његов братанац Коломан (Kálmán). Краљ који је знао 
да чита и пише на латинском био је веома образован 
зато што су хтели да га васпитају за свештеника. Коломан 
је због његове образованости добио пред именом 
назив Књижар (Könyves). Нови краљ је ублажио строге 
законе. После тога је лопов кажњаван вешањем само 
ако је украо четвороножну животињу или ствар која је 
вреднија од тога. Унео је у закон да вештице (демони, 
зли духови) не постоје. Коломан је наставио и политиком 
ширења граница, коју је водио Свети Владислав: заузео је 
Далмацију. 

�� Зашто је Коломан ублажио строге законе?
�� Како су били повезани учвршћивање краљеве власти и 

успешно освајање?
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Џингис-кан је са својом војском створио огромно Монголско царство у Азији. Његови наследници 
су упали и у Европу. И Угарска је била жртва татарског пустошења. 

46. Најезда Татара

�� Какви спољни напади су задесили Угарску у време првих 
краљева?

�� Погледај слику на 175. страници! Колико краљева је 
владало између Владислава I и Беле IV?

Почетак владавине Беле IV

Краљ Бела IV (IV. Béla) је од властелина вратио један 
део земљишта које им је доделио његов отац. Желео 
је да ојача краљевску власт, али су се због тога многи 
окренули против њега. Отпор љутитих великаша је 
достигао врхунац када је краљ позвао у државу Кумане 
који су бежали од Татара. Бела IV је мислио да они 
могу бити добри савезници против Татара који су се 
приближавали. Преобраћање Кумана на хришћанску 
веру је сматрао за своју свету дужност. � Међутим, 
мађарски великаши су оптуживали Кумане да се удружују 
са Татарима. Убили су куманског кнеза Кетења (Kötöny) 
што краљ Бела није могао спречити. Кумани су се из 
освете, отимајући и пљачкајући, повукли из Мађарске.  

Монголско царство   �   Потражи на карти где се налази Угарска!

� Савез са Куманима

„Краљ Кумана Кетењ је краљу Бели 
послао свечане изасланике са поруком 
да се он дуго година борио против Татара. 
Два пута их је победио, али трећи пут су 
га затекли неспремног и изненадно су 
упали у његову земљу. Зато, ако је Бела 
вољан да га прими и задржи у слободи, 
спреман је да му се са својим људима 
покори. Тако би са рођацима, браћом и 
пријатељима и са целокупном имовином 
и покретним добрима ушао у Угарску и 
следио га у католичкој вери.“

�� Зашто је Кетењ послао изасланике 
мађарском краљу?
�� Шта је понудио у замену за прихва-

тање његове молбе?
�� Зашто би могао постати користан 

савезник у борби против Татара?
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Скица битке код Мухија   �   Какву тактику су Татари применили против 
Мађара? Шта су могли бити главни узроци мађарског неуспеха?

Како размишљају 
историчари ...

Догађаји обично имају више узрока. 
Историчари се труде да траже 
што више могућих узрока. Затим 
издвајају најважније од њих.

Узроци пораза

Средњовековно Угарско краљевст-
во је било једно од најјачих држава 
у Европи. И поред тога, Бела IV 
није успео да одбрани државу од 
Татара. Пораз је био толико тежак 
да су Татари годину дана несметано 
пљачкали и убијали.

�� Шта су били узроци пораза? Упоре-
дите своје одговоре, а затим заједно 
поставите по важности редослед 
могућих узрока!

Хеје

Шајо

Татари

Хернад
Табор од кола

Хеје

Мађари

Ратник витешког реда Јоханита. Витезови 
Беле IV су се борили са сличним наорижањем у 
бици код Мухија

Најезда Татара

У пролеће 1241. је са истока у државу провалила татар-
ска војска. Војску је предводио Бату-кан, унук оснивача 
Монголског царства Џингис-кана. Мађарски краљ није 
добио помоћ од хришћанских владара. Они су били за- 
узети међусобним борбама. Јединице Беле IV су се код  
Мухија сукобиле са непријатељем. Мађари су се бранили 
затворивши се у табор, састављен од борних кола, и пре-
трпели тежак пораз. То је био до тада највећи војни неуспех 
од постојања Угарске. Највећи део војске је изгинуо, а и 
Бела IV је једва успео да побегне са бојног поља. 

Један извештај из 1243. је овако описао борбу: „Татари су недалеко 
од табора војске нашли газ и за једну ноћ су сви прешли преко њега. 
У зору су, опколивши краљеву војску, својим стрелама засули војску 
као ледена киша. (...) краљ није успео да успостави борбени ред. И 
када би Мађари, груписани из појединих делова војске, улазили у 
борбу, Татари би се појавили пред њима и стрелама их присилили 
да се врате код главнине њихове војске (...). краљев брат принц 
Калман је у овој очајној ситуацији са својим људима, са којима је 
располагао, водио веома тешку битку са Татарима на једној страни 
табора, проводећи већи део дана у борби. Међутим, преварио се 
када је мислио да ће му помоћи преостали део војске (...) Татари су 
се мало повукли на страну и без употребе стрела су их пропуштали 
између себе. Зато је све више Мађара напуштало војску, користећи 
овај пролаз. (...) И када је пред краљевим јединицама пут био отворен 
са више страна, краљ је кренуо путем према шуми, а да га нису ни 
препознали.“ 

Рогерије: Тужна песма
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СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 

�� Зашто се покварио однос између 
Беле IV и великаша?

�� Зашто је пораз у бици код Мухија 
имао трагичне последице?

Опсада Острогона. Татари нису успели 
да заузму ни острогонску, ни фехерварску 
тврђаву. Доказало се да против источних 
освајача само тврђаве од камена могу да 
одбране државу   �   Каква средства се виде 
на левој страни слике? Зашто је тврђава 
успела да се одупре татарској опсади?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Бела IV: узима назад раније додељена земљишта
 � Кетењ, прихватање и убиство куманског кнеза
 � Напад Татара: 1241. (битка код Мухија)
 � Бела IV бежи у Далмацију
 � 1242. Татари напуштају државу

Татари су у зиму 1241–1242 прешли преко замрзнутог 
Дунава и сасвим опустошили и западне делове државе. 
За то време је краљ Бела IV са својом пратњом побегао 
у југозападни део државе, у Далмацију, у тврђаву на 
острвцету у граду Трогиру. Татари су 1242. изненада 
напустили државу. Вероватно је Бату-кан сазнао да је 
велики кан умро, и кренуо је кући на скуп за избор новог 
кана. Према једној другој претпоставци, повлачење је 
било само део тактике. Татари би обично после два напада 
коначно заузели једну територију. 

Краљ је на повратку у домовину затекао спаљену и 
опљачкану земљу. Према неким проценама, Татари су за 
непуну годину побили више стотина хиљада људи.  

�� Какви задаци су стајали пред краљем Белом IV који се вратио 
у домовину?
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Татарска војска је 1242. напустила државу. Краљ је на повратку у домовину затекао рушевине у 
згариштима и опустела села. Само су тврђаве од камена успеле да се одупру војсци Бату-кана. 
Извлачећи поуку из тога, краљ Бела IV је започео обнову државе.

47. Обнова државе после најезде Татара

ВЕНЕЦИ ЈА Н СК А  РЕПУБЛ И К А  
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Велики
Варад 
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БУГАРСКО ЦАРСТВО КРА ЉЕ В И Н А  С РБИЈА 

ХРВАТСКА 

1241

�� Колико година је протекло од ос- 
вајања домовине до најезде 
Татара?

�� Израчунај, узимајући за основу 
тридесет и три године, отприлике 
колико генерација се сменило од 
Арпада до Беле IV?

�� Чиме су племићи дуговали свом 
господару у замену за земљишно 
имање?

�� Које привилегије су добили сред-
њовековни градови?

Градимо тврђаве од камена!

Након повратка у домовину, Бела IV је много учинио 
у интересу да се држава одбрани у случају новог 
напада. Закључио је да Татари нису могли ни да заузму, 
ни да разруше тврђаве од камена и градове опасане 
зидинама. Променио је своју ранију политику и почео је 
додељивати земљишне поседе племићима уз услов да на 
том новом поседу саграде тврђаве од камена. �

 

Пустошење Татара   �   Које територије 
државе су Татари највише разорили? Који 

део државе је остао релативно незахваћен 
разарањима?

Краљ Бела је поред Кумана населио у 
државу и Јасе. Једна жупанија и данас 
носи њихово име јер су на тој територији 
добили земљу. Потражи на карти о којој 
жупанији је реч!

� Закон Беле IV о враћању одузетих поседа племићима

„Осим тога наређујемо да племићке поседе, које су дворјани или 
становници наших или краљичиних слободних села или тврђава 
под било којим изговором заузели или држе запоседнутим, тим 
племићима треба вратити. Према увиђању и суду двојице наших 
барона, у које ми и племићи имамо поверење.“

�� Зашто су племићима враћени раније одузети поседи?
�� Које повољне и какве неповољне последице за краљеву власт 

могу настати због додељивања земљишних имања?
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Добрим примером је предњачио Бела IV који је изградио 
бројна нова утврђења. За време његове владавине у 
држави су сазидали више од шездесет тврђава од камена.  

Будимска тврђава

Први становници будимског градског утврђења су дошли из Пеште, 
Острогона и данашњег Старог Будима. Мађари су се настанили у 
северном делу тврђаве где су саградили цркву Марије Магдалене. 
Немци су населили средњи део тврђаве и користили цркву Свете 
Богородице, данашњу Матијину цркву, коју је саградио Бела IV. Две  
парохије, немачка и мађарска су се убрзо међусобно почеле спори-
ти, и трајало је годинама док је немачки парох коначно признао само-
сталност заједнице мађарских верника из цркве Марије Магдалене. 

Владар је настојао да помогне и градовима, па им је 
додељивао привилегије. Осим тога, најзначајнија насеља 
су краљу плаћала порез у једној суми. Уместо жупана, тим 
насељима су управљали чиновници које су грађани сами 
бирали. 

�� Шта мислиш, зашто Татари нису успели да освоје тврђаве? 
Сети се њиховог начина ратовања!

За време најезде Татара су и села опустела. Једва да 
је било кметова на властелинским имањима, није било 
људи који би обрађивали земљу. Зато је краљ одлучио 
да опустеле територије настани земљорадницима из 
иностранства. Насељене стране становнике називамо 

Вишеградска 
тврђава   �   Шта 
је било важно 
узети у обзир 
приликом избора 
места на којем ће 
бити подигнута 
тврђава? Потражи на 
интернету страницу 
magyar-varak.hu! Уз 
помоћ те странице 
сазнај ко је изградио 
тврђаву на врху 
вишеградске стене!

Потражи у историјском атласу која река 
тече поред Вишеграда! Још су стари 
Римљани у околини Вишеграда градили 
куле стражарнице. Зашто је ово место 
било од стратешке важности? 

Статуа Беле IV на Тргу хероја   �   Зашто краља Белу називају другим 
оснивачем домовине? Ко је био први оснивач домовине?
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 Смрт последњег краља из 
династије Арпадоваца

Андрија III је био последњи мађарски 
краљ који је по мушкој линији потицао 
директно од кнеза Арпада освајача 
домовине. „У хиљаду тристо и првој 
години Господњој на празник Светог 
Феликса краљ Андрија се упокојио у 
Господу.“

колонистима. Бела IV је дозволио колонистима да неко-
лико година уопште не плаћају порез. 

Бела IV је позвао назад и Кумане који су напустили 
државу пре најезде Татара. Дао им је велике пустаре, тако 
да нису дошли у конфликт са угарским властелинима. Краљ 
Бела је за време своје владавине обновио опљачкану 
и разорену Угарску. Због његових заслуга га називају 
другим оснивачем домовине. Татари су се после 1242. још 
једном вратили у државу. То је била друга најезда Татара. 
Међутим, наследник краља Беле IV их је уз помоћ Кумана 
истерао из Угарске.

�� Прикажи, као да си Бела IV, најважније догађаје и одлуке за 
време твоје владавине! Процени да ли си био добар краљ 
својој држави!

Изумирање династије Арпадоваца

После владавине краља Беле IV властелини су, захваљују-
ћи огромним поседима и тврђавама, постали независни 
од краљевске власти. Краљевска власт је без прихода 
и пространијих поседа била веома слаба. Питање пре-
столонаследника је постало неизвесно када последњи 
владар из династије Арпадоваца, Андрија III (András) није 
имао мушког потомка. Тако је династија Арпадоваца 
1301. изумрла по мушкој грани. 

�� Израчунај колико година је прошло од освајања домовине 
до изумирања династије Арпадоваца!

Становништво Угарске између 1000. и 
1300. године   �   За колико је порастао број 
становника за време Арпадоваца? 

Андрија III у хроници Јаноша Туроција

Денар Андрије III    
�   Које симболе 
видиш на денару?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – ПИТАЊА 
И ЗАДАЦИ

�� Какве промене је донела најезда 
Татара у политици Беле IV?

�� Чему се могло захвалити што је 
држава поново ојачала?

�� Зашто је краљевска власт 
ослабила после смрти Беле IV?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Бела IV: обнова државе
 � Даривање земљишних поседа, 
градња тврђава

 � Насељавање земљорадника из 
иностранства (колонисти)

 � Други оснивач домовине
 � Изумирање династије Арпадоваца 
по мушкој линији, 1301.

1000

1 mil.
1 mil.

2 mil.

3 mil. 2,4 mil.
2 mil.

3 mil.

1200 1242 1300
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Из периода од скоро тристо година, колико је прошло од крунисања Светог Стефана до смрти 
Андрије III, за будућа покољења су сачуване архитектонске, материјалне и писане успомене. 
Цркве и тврђаве из доба Арпадоваца, као и тада направљени предмети и написане хронике 
доказују да је Угарска и у културном смислу постала део тадашње Европе. 

48. Шта се сачувало из доба Арпадоваца?

Тврђаве и цркве. Архитектонски споменици из 
доба Арпадоваца

Један део архитектонских споменика је сачуван, али 
већина је, нажалост, уништена током каснијих векова. 
Археолози су могли једино пронаћи и открити њихово 
место и темеље. Пре најезде Татара је у Угарској претежна 
већина грађевина била од дрвета. Ови споменици се нису 
одржали. Сеоске куће су у то време укопаване у земљу, 
а састојале су се од само једне просторије. На кућу са 
дрвеном основом су стављали кров од трске или сламе. 

Цркве, манастири и тврђаве од камена су се одр-
жали за будуће генерације. Саставне елементе неких 
грађевина од камена су током векова разнели. Тврђаве 
нису биле поштеђене од ратова и опсада. Најзначајнија и 
најочуванија црква, изграђена у доба Арпадоваца, је црква 
у Јаку. Поред ње, пажње вредне су и цркве у Жамбеку, 
Лебењу и Вижољу.

Међу манастирима најзначајнији је бенедиктински 
манастир у Панонхалми. 

Омиљени туристички циљеви су и средњовековне 
тврђаве. Многе тврђаве, које се и данас могу посетити, 
преграђене су, обновљене, повећане у каснијим вре-

Значајније цркве у Угарској из доба 
Арпадоваца   �   У којем делу државе су се 
сачувале цркве из доба Арпадоваца?

ВЕНЕЦИЈАНСКА РЕПУБЛИКА 

Дунав 

Раба 

Дунав 

Драва 

Мориш 

Тиса 

Јадранско

 море 

Сава

Јак 

Жамбек 
Лебењ

Вижољ

Нађгец 
Чарода 

Арпаш 

Черкут

Бодроголаси 

Ешки
Тихањ

Фелдебре 

Карча

ПОЉСКО КРАЉЕВСТВО 
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А Р С Т В О  КИЈЕВСКА ВЕЛИКА КНЕЖЕВИНА 

Х РВАТСКА 

В И З А Н Т И Ј С К О  Ц А Р С Т В О  

Црква у Лебењу   �   Наброј карактеристична 
стилска обележја!

Потражи у историјском атласу поред 
којег већег града се налази Лебењ!

�� Наброј цркве и тврђаве које 
постоје и данас, а потичу из доба 
Арпадоваца (Árpád - ház)!

�� Ко су били најзначајнији краљеви 
из династије Арпадоваца?

�� Које сличности можеш пронаћи 
међу средњовековним европским 
државама? Прикупи што више 
примера!
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менима али њихове основе потичу из доба Арпадоваца. 
Поред Будима, већ су у то доба значајна утврђења били 
Вишеград и Сиглигет. 

Сиглигетску тврђаву, која се издиже над Балатонским језером, 
подигли су бенедиктинци из Панонхалме на територији коју је за 
изградњу тврђаве дао Бела IV. Првобитна тврђава је била палата, 
ојачана са две куле, која се толико допала краљу да ју је вратио себи и 
бенедиктинцима дао друге поседе. 

�� Замисли да си туристички водич! Причај групи о уметничким 
споменицима из доба Арпадоваца!

�� Зашто се грађевине од дрвета нису одржале за каснија 
покољења? 

Материјални споменици из доба Арпадоваца

Најпознатији и највреднији материјални споменици 
из доба Арпадоваца су реликвије за крунисање. Света 
круна �се састоји из два дела. Први је обруч који називамо 
и грчка круна. Други је попречни повез који називамо и 
латинска круна. 

Новац у периоду између 1000. и 1301. је већином био 
сребрни денар, бакарни новац је ретко био у промету. У 
тврђавама и селима су пронађени употребни предмети 

� Како је направљена Света круна?

О старости и околностима под којим је 
направљена Света круна постоје бројне 
теорије. Према данас прихваћеној науч- 
ној теорији доњи део Свете круне, грч-
ка круна, потиче из доба краља Гезе I 
(1074–1077). Горњи део, латинска круна 
се у некој форми може везати и за Светог 
Стефана. Два дела су вероватно спојена 
у време владавине краља Беле III (1172–
1196).

Стамбена кућа из доба Арпадоваца     
�   Испричај какав је могао бити живот у 
оваквој стaмбеној кући!

Мађарске инсигније (симболи крунисања)    
�   Наведи називе предмета који су на слици!
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Прва страница књиге Gesta Hungarorum 
(Дела Мађара) коју је на латинском написао 
Анонимус   �   У вези с којим догађајима смо 
читали одломке из овог дела?

 Оснивачка повеља опатије у Панонхалми

„У име височанства Господа Бога, милошћу његовом мађарски 
краљ Стефан [...] манастиру Светог Мартина који се налази на брду у 
Панонији одобравамо привилегије које је добио и манастир Светог 
Бенедикта у Монтекасину.“

�� Зашто је било важно писмено навести краљеве донације и 
привилегије?

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА – СКИЦЕ

 � Архитектонски споменици: цркве, 
манастири, тврђаве, остаци села

 � Материјални споменици: Света 
круна, државна јабука, жезло, 
оружје, пољопривредна оруђа, 
употребни предмети

 � Писани споменици: повеље, 
оснивачке повеље

СУМИРАЊЕ ГРАДИВА –  
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ

�� Наброј тврђаве и цркве из доба 
Арпадоваца!

�� Наведи мађарске манастире који 
су основани између 1000. и 1301. 
године!

�� Наведи делове Свете круне! Када 
су их спојили?

�� Шта су докази за то да је Угарска 
постала део средњовековне 
Европе?

из свакодневног живота: чиније, лонци, котлићи, накит, 
затим средства која се користе у пољопривреди и гајењу 
животиња. Мађарски народни музеј има збирку од преко 
четрнаест хиљада предмета из доба Арпадоваца.

�� Потражи када је сачињен скиптар (жезло) за крунисање! 
Помоћ ћеш наћи на страници: http://www.nemzetijelkepek.
hu . 

�� Наброј неколико пољопривредних оруђа која су користили 
у доба Арпадоваца!

Писани споменици из доба Арпадоваца

Од писаних споменика из доба Арпадоваца првенствено  
су сачуване повеље писане на латинском језику. 
Најзначајније су оснивачке повеље опатија у Тихању и 
Панонхалми.  У тихањском оснивачком документу се 
налази и текст на мађарском : „feheruuaru rea meneh utu 
rea“, што значи: „На војни пут који води за Фехервар“. Важна 
повеља је била и Златна була која је регулисала права и 
обавезе племства. 

�� Зашто је природно што су писани споменици из доба 
Арпадоваца настали на латинском језику?

Гвоздена плужна папуча из доба Арпадоваца   �   За шта се користило ово 
оруђе?
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Жене у историји династије Арпадоваца
�� ЛЕКТИРА

174

Света Јелисавета 
дели хлеб сиромаш-
нима   �   Наброј 
владаре или племиће 
који су помагали 
сиромашнима! 
Зашто један 
добар хришћанин 
треба да помогне 
ближњима? Потражи 
у библиотеци или на 
интернету шта значи 
реч милостиња!

Шаролта приликом 
рођења Светог 
Стефана   �   Шта 
је било име краља 
Стефана на рођењу? 

Гизелин крст

Шаролта 

За супругу кнеза Гезе и мајку Светог Стефана 
су сматрали да је била веома јака личност. 
Према западним хроникама, она је управљала 
државом уместо кнеза Гезе. Извори наводе да је 
мешала хришћанство са паганским обичајима. 
Западне хронике, које су биле непријатељски 
настројене према Мађарима, мало су прете-
ривале у приказу лоше стране Шаролтиног (Sa-
rolt) карактера. Међутим, историчари се слажу 
да је поред старог кнеза Гезе могла имати 

утицаја у државним 
стварима. Копањ је 
997. после Гезине  
смрти хтео да се  
ожени Шаролтом 
да би себи осигурао 
титулу кнеза, али је 
претрпео пораз од 
Стефанове војске. 

Краљица Гизела

Немачка супруга краља Светог Стефана је као 
сестра баварског принца доспела у Угарску. 
Њен брат је касније постао римско-немачки 
цар. Историчари сматрају да је свадба одржана 
996. године у катедрали у Келну. Краљевски пар 
је имао два сина: принчеве Отоа и Имреа. Ото 
(Ottó) је умро млад, а престолонаследник Имре 
је погинуо у лову на дивљег вепра.

Претпоставља се да је Гизелин (Gizella)  ручни 
рад огртач за крунисање, који је оригинално 
намењен за црквену одежду. 

Гизела је најрадије боравила у тврђави у 
Веспрему. Град се назива и градом краљица. 

Распространио се обичај 
да приликом обреда кру-
нисања краља крунише 
острогонски архиепископ,  
а краљицу веспремски 
епископ.  

После Стефанове смрти  
Гизела је доживела многа 
понижења, лоше су се по- 
нашали према њој, па је 
одлучила да се врати у 
своју домовину. Постала 
је монахиња у манастиру у Пасау, а касније 
опатица која предводи монахиње. Тамо је и 
умрла, њен гроб је данас ходочасно место. Од 
краљице је остала једна драгоцена реликвија, 
Гизелин крст. Према натпису на крсту, краљица 
Гизела је овај свети предмет украшен златним 
плочицама и драгим камењем даровала за гроб 
своје мајке. 

Света Јелисавета 

Кћи краља Андрије II и краљице Гертруде. Када 
је имала четири године верили су је са једним 
немачким грофом па је требало да се одсели 
код супруга у немачку земљу. Пошто је њен 
вереник умро, његов млађи брат ју је узео за 
жену. Јелисавета је тада била свега четрнаест 
година. Са петнаест година је родила прво дете.
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АРПАД

и

ШОЛТ

ТАКШОЊ

ГЕЗА

СТЕФАН I Кћи непознатог 
имена удата за 
потоњег краља:

Кћи непознатог 
имена удата за 

Венецијанског дужда:
АБА ШАМУЕЛА ОТА ОРСЕОЛА

МИХАЉ

ВАЗУЛ

око

ПЕТАР

АНДРИЈА I БЕЛА I ЛЕВЕНТЕ

ШАЛАМОН ГЕЗА I ЛАДИСЛАВ I

КОЛОМАН

СТЕФАН II

АЛМОШ

БЕЛА II

ГЕЗА II ЛАДИСЛАВ II    СТЕФАН IV
противкраљ противкраљ

СТЕФАН III БЕЛА III

ИМРЕ АНДРИЈА II

ЛАДИСЛАВ III БЕЛА IV СТЕФАН

СТЕФАН V

АНДРИЈА III

КАРЛО

МАРИЈА ЛАДИСЛАВ IV
муж: Карло II (анжујски)

напуљски краљ

Породично стабло мађарских владара из династије 

Арпадоваца

О убиству њене мајке је сазнала тек 
приликом једног пута у Угарску, скоро десет 
година после атентата.

Била је чувена по доброчинствима. Осни-
вала је болнице, где је лично неговала болес-
нике. Помагала је децу сирочад и сиромашне. 
После смрти њеног мужа родбина јој је 
забранила да помаже сиромашне. Новац који 
је даван у добротворне сврхе, назвали су 
сувишним расипањем.  

Према легенди, једном се жена светица 
искрала из тврђаве носећи гладнима хлеб, 
сакривен у корпи. Успут се срела са својим 
зетом. Он је сумњао да се Јелисавета (Szent Er-
zsébet) опет спрема помагати сиромашнима, 
па ју је позвао на одговорност. Престрашена 
жена је слагала да код себе има само руже. 
Када је зет погледао у корпу, тамо је заиста 
замирисало цвеће. Према легенди је Бог тако 
спасио светицу. Јелисавета се касније због 
лошег односа са рођацима повукла у манастир, 
мада ју је и немачки цар запросио.

Због узорних дела и помоћи сиромашнима, 
недуго после њене смрти папа ју је прогласио 
за светицу. Касније су се код њеног гроба 
дешавала чуда, тешко болесни су оздравили. 

Света Маргита

Кћи Беле IV (Szent Margit) се родила за време 
најезде Татара, у јануару 1242. Отац се зарекао, 
ако се држава, уз Божију помоћ, спасе од 
Татара, понудиће своју кћер Господу. После 
повлачења Татара трогодишња девојчица је 
доспела у Веспрем. Васпитали су је у тамошњем 
веспремском женском манастиру. Касније се 
одселила у манастир који је основао њен отац 
у близини Будима, на Острву зечева (данас 
Маргитино острво – Margitsziget). У манастиру 
су јој дани пролазили у раду и молитви. 

Легенда каже да је располагала и спосо-
бношћу пророчанства, чиме је често помагала 
оцу у дипломатским стварима. Уз одобрење 
Беле IV су је могли ослободити од монашке 
заклетве, али она није хтела да постане 
супруга ни чешког, ни пољског краља. Умрла је 
као монахиња. Због узорног живота су је прво 
прогласили за преподобну, а затим у 20. веку 
су је прогласили за светицу.  
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� Наброј и покажи на карти станице сеобе 
мађарског народа до Карпатског басена!

 Формирајте две групе! Једна група нека са 
становишта Мађара напише извештај о једном 
пљачкашком ратном походу, а друга нека 
извештава о нападу као да су Немци!

� Изабери са временске линије једну годину која 
се односи на мађарску историју  и потражи 
једну личност или догађај са листе која се 
везује за ту годину!
Поређај по хронолошком редоследу личности 
и догађаје који су на листама!

 личност  
�� Свети Стефан,
�� Калман Кењвеш,
�� Кнез Арпад,
�� Бела IV,
�� Лехел,
�� Андрија III,
�� Хунор и Магор,
�� Зотмунд (Гњурац Кунд),
�� Свети Владислав

 догађај
�� победа над Копањем,
�� пљачкашки походи,
�� смрт Светог Стефана,
�� изумирање династије Арпадоваца,
�� напуштање Леведије,
�� Свети Владислав ступа на престо,
�� почетак најезде Татара,
�� крунисање Светог Стефана 

�� битка код Мухија
�� освајање домовине

 Формирајте четири групе! Прва нека представи 
владавину Светог Стефана, друга Светог Ласла, 
трећа Калмана Кењвеша, а четврта владавину 
Беле IV!

 Објасни шта значе следећи појмови!

�� јурта
�� десетина
�� полуномадски начин живота
�� жупан
�� каган
�� денар

 Покажи на карти следећа насеља и изложи по 
чему су била чувена! 

�� Острогон
�� Мухи
�� Вишеград
�� Фехервар 

� Формирајте три групе! Изаберите једну од 
следећих тврдњи! Формулишите што више 
аргумената који потврђују изабрану тврдњу!

�� Освајање домовине је био један од нај-
значајнијих догађаја у мађарској историји.

�� После смрти краља Стефана наступио је 
кризни период.

�� Најезда Татара је био један од најтрагичнијих 
догађаја у мађарској историји.

176

1000 1100  1200  1300 1400800 900700600500400

Светска историја крсташи заузимају 
Јерусалим

895 1000 1038 1077 1241 1301

оснивање 
париског 
универзитета

Гутенберг 
направио машину 

за штампање

Мађарска историја

Арпадов народ
 
�� СУМИРАЊЕ ГРАДИВА
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Хронолошка табела

Светска историја

око 3000 п.н.е. уједињење Доњег и Горњег Египта

776 п.н.е. прве забележене Олимпијске игре

753 п.н.е. оснивање Рима

490 п.н.е. битка на Маратонском пољу

480 п.н.е. битка код Саламине

средина 5. века п.н.е. златно доба Атине, Периклово доба, Херодотова делатност

202 п.н.е. Ханибал поражен код Заме

44 п.н.е. убијен Јулије Цезар

1 н.е. рођење Исуса Христа, почетак нашег рачунања времена

476 пад Западног римског царства, завршетак старог века, почетак средњег века

622 Мухамед се пресељава из Меке у Медину

800 крунисање Карла Великог за цара

15. век Гутенбергова делатност, проналазак штампања књига

Мађарска историја

9. век Мађари у Етелкезу

895–900 освајање домовине

997 Стефан (Вајк) постаје мађарски кнез

1000–1038 владавина Стефана I (светог)

1077 Ладислав I (свети) ступа на престо 

1241–1242 најезда Татара у Мађарској

13. век делатност Шимона Кезаија

1301 изумирање династије Арпадоваца
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Извори Аспекти Узроци и последице

Историјско сазнање о 
прошлости се заснива 
на сачуваним извори-
ма. Извор може бити 
било шта што потиче из 
прошлости. 10.

Историчари користе и 
резултате других наука да 
би разумели дешавања из 
прошлости. 13.

Један једини извор, 
било како изгледао 
веродостојан, може да 
пружи погрешну слику о 
прошлости. 47.

У историји је 
карактеристично то да 
једна промена има више 
истовремених узрока. 21. 

Уз помоћ различитих 
извора можемо одго-
ворити на различита 
питања. 16.

Путем писаних извора 
можемо добити одго-
вор и на таква питања 
о којима предмети не 
говоре ништа. 25.

Будућа покољења чувају 
успомену на важне 
догађаје, али их често 
и улепшавају. У тако 
предатим историјским 
легендама може да се 
помеша стварност и 
фантазија. 52

Да бисмо разумели 
узроке историјских 
догађаја, треба да знамо 
ко је и зашто је чинио то 
што је чинио. 77.

Историчари претпос-
тављају да се предања 
о природним катастро-
фама заснивају на 
стварним, али веома 
давним догађајима. 30.

Материјал сачуваних 
извора је често непотпун. 
43.

Историчари, уместо 
бајословних објаш-
њења митова, међу 
догађајима траже стварне 
повезаности. 58.

Догађаји од историјског 
значаја имају дугорочне 
последице. 120.

Предмети сами  не казују 
ништа. Али формулишући 
добра питања и из њих 
можемо извући важне 
закључке. 56.

Извор може бити било 
шта што се сачувало из 
прошлости, тако и језик. 
68.

О истом догађају или 
особи извори, који су 
сачувани из тог доба, 
често су у супротности. 
Један разлог је што су 
аутори извора описали 
или процењивали ствари 
из свог аспекта. 101.

За објашњење једног 
историјског догађаја увек 
вреди тражити одговор 
на следећа питања: Зашто 
се догађај одиграо? 
Зашто се баш тада 
догодио? Који су били 
најважнији разлози да се 
догоди? 136.

Како размишљају историчари ... 

У овој табели се налази све што си током школске године учио о методама истраживања историјске 
прошлости. Уз помоћ бројева страница лако можеш пронаћи о којим темама се говорило.
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Извори Аспекти Узроци и последице

Током историје веома 
много извора је униш-
тено или изгубљено,  
тако да слику добити 
можемо само на основу 
онога што се сачувало. 70.

Извори су понекад 
у супротности са 
стварношћу. 80.

Пошто извори нису 
увек поуздани, треба се 
занимати и околностима 
под којима су настали. 
115.

Историја говори о про-
менама, али ствари се 
не мењају одједанпут. 
Постоје ствари које се 
преображавају само 
током дужег времена. 
147.

И натписи на старим 
грађевинама могу бити 
извори. 85.

Давна прошлост 
често подсећа на 
слику изломљеног и 
непотпуног мозаика који 
је тешко саставити. 99.

Став приповедача 
одређује како ће 
неки догађај бити 
приказан. Приказивање 
историјских догађаја се 
током времена мења. 157.

Историчари траже 
узрочно-последичне везе 
између догађаја који су 
се одиграли у прошлости. 
Ове повезаности помажу 
у објашњавању онога што 
се десило. 154.

Материјални налази 
на разне начине могу 
помоћи при откривању 
прошлости. 122.

Могу се појавити такви 
налази због којих 
историчари треба да 
преиспитају раније 
претпоставке. 145.

Извори су често 
пристрасни. Историчар 
никада не сме без 
критике да прихвати 
написани текст. 
Извештаји о људима 
и догађајима увек 
одсликавају нечији начин 
виђења и намеру.  164.

Догађаји обично имају 
више узрока. Историчари 
се труде да траже 
што више могућих 
узрока. Затим издвајају 
најважније од њих. 166.

Описи хроничара,  
који описују догађаје 
у вези са освајањем 
домовине, шаролики  
су и бајословни. 
Историчари уз помоћ 
разних извора и 
археолошких налаза 
траже стварну подлогу 
тих приповедака. 151.
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Мали лексикон

Август: први римски цар кога је Цезар усвојио. 
По њему је назван месец август.

Адам: први човек према Библији, створио га је 
Господ.

Акропољ: свети брежуљак у Атини на којем се 
налази Атинин храм Партенон.

археологија: наука која се бави откривањем и 
тумачењем налаза који се од древних времена 
налазе у земљи. 

Атила: хунски кнез, у 5. веку најопаснији 
противник Рима. Средиште његове империје 
је било на територији данашње Мађарске.

Бела IV: мађарски краљ за време најезде Татара 
(1241–1242). После повлачења монголских 
освајача обновио је државу, па га зато називају 
другим оснивачем домовине. Изградио је 
тврђаве од камена, градове је ојачао зидови-
ма и примио у државу стране становнике, 
колонисте.

Библија: збирка светих списа Јевреја и хришћа-
на, састоји се из Старог завета и Новог завета.

Бискуп Гелерт: васпитач принца Имреа, сина 
краља Стефана. Умро је мученичком смрћу, 
убили су га Ватини пагани. Неверници су га 
заједно са колима гурнули са брда које је 
касније названо по њему, Гелертово.

братство: група људи која се састоји од више 
великих породица које су у сродству, део 
племена.

вазал: члан феудалног ланца који као потчињени 
добија земљу од властелина, а у замену даје 
заклетву на верност и пружање услуга.

велика породица: група људи која се састоји од 
више породица и генерација, део братства. 

верска нетрпељивост: средњовековна хриш-
ћанска црква  а такође и исламска вера су 
прогонили људе другачијег мишљења који се 
нису слагали са званичним учењима.

витез: племић који је свој живот посветио мачу. 
Витезови су постајали од млађих синова 
племићких породица који су због права 
прворођеног били искључени из наследства. 

властелин (сизерен): члан феудалног ланца 
који у замену за верност и пружање услуга 
додељује  земљу потчињеном, вазалу.

властелинство: целокупно земљишно имање 
које је у власништву властелина, које је у 
замену за војну службу добио од краља. У 
средишту се налазила властелинова тврђава. 
Поред њива, њему су припадале и шуме, 
пашњаци и кметовска села.

град-држава: грчка или италијанска држава коју 
је сачињавао један град са околним селима.

Гутенберг: немачки мајстор који је живео у 15. 
веку и пронашао нови начин штампања књига.

Давид: први јеврејски краљ који је за главни 
град државе прогласио Јерусалим.

даљинска трговина: трговина која се одвија 
са ваневропским територијама (првенствено 
са Кином, Индијом и Индонезијом). Циљ ове 
трговине је допремање луксузних артикала 
(нпр. егзотичних зачина, свиле).

демократија: владавина народа у којој законе 
не доносе краљеви, него народна скупштина 
– у старом веку, а касније државна скупштина 
(парламент).

десетина: црквени порез који је увео краљ 
Стефан. Десетину приноса је требало предати 
цркви.

деценија: период од десет година.
дијаспора: расејање, после уништавања јеру-

салимског светилишта тај појам се односи 
на расејане Јевреје. У општем значењу то су 
групе једног народа које живе ван државе тог 
народа. 

диктатура: насилно самовлашће. У старом Риму 
су у случају опасности уместо два конзула на 
пола године изабрали диктатора који је имао 
неограничену власт. И Цезар је био диктатор, 
али његова владавина није трајала само шест 
месеци.

Ева: жена Адама, првог човека према Библији.
епидемија: обољење које захвата веће тери-

торије, са великим процентом смртности. У 
средњем веку је куга („црна смрт“) опустошила 
читаве градове и села. За време византијског 
цара Јустинијана, између 1347. и 1351. у Европи 
је два пута беснела епидемија куге.

жупан (ишпан): службеник на челу жупаније 
који је на датој територији заступао краља. 
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Прикупљао је порезе, судио и заповедао 
војском жупаније.

жупанија (вармеђа): територијална јединица 
коју је основао краљ Стефан, у чијем центру 
се налазила тврђава. На челу вармеђа су били 
жупани (ишпани).

Зевс: врховни грчки бог. У његову част су 
организовали олимпијаде.

Исус Христос: јеврејски верски учитељ, осни-
вач хришћанства. Према хришћанском учењу 
Исус је син Божији, кога је Марија родила у 
људском телу.

ислам: једнобожачка вера коју је разрадио 
пророк Мухамед. Следбеници те вере су 
муслимани који свог бога називају Алахом.

јеврејска вера: једнобожачка вера у чијем 
средишту је Господ који је створио свет и 
људима дао законе.

јеретик: човек који одбацује учења хришћанске 
цркве и не слаже се са одлукама сабора. 

Јерусалимско светилиште: храм Господа у 
Јерусалиму који је изградио краљ Соломон. 
Док га нису разорили, то светилиште је било 
центар јеврејске вере.

Јосиф: Исусов очух, Маријин супруг.
Јулије Цезар: римски политичар из 1. века п.н.е. 

Чврстом руком је управљао државом, зато су га  
убили. Реч цар потиче од његовог имена, мада 
он није био цар. По њему је назван месец јул.

Карло Велики: оснивач Франачког царства, кога 
је после његових освајања папа у децембру 
800. године у Риму крунисао за цара. Центар 
царства је био Ахен.

клинасто писмо: знаци облика клина које су 
утискивали и угребавали на глинене плочице 
у древној Месопотамији. Њима су означавали 
слогове и појмове.  

кметови: потомци робова из старог века и 
обичних слободних људи који нису распо-
лагали земљом. Да би преживели, морали су 
да ступе у службу властелина и обрађивали су 
земљиште које су од њега добили. 

кнез: владар народа од више племена који 
нема титулу краља, махом пре прихватања 
хришћанства.

кнез Геза: мађарски кнез који је обуставио 
пљачкашке походе и нагодио се са европским 
хришћанским владарима. За свога сина, касни-
јег краља Стефана је запросио Гизелу, кћер 
баварског принца. Започео је преобраћање 
државе на хришћанску веру.

кодекс: рукописна књига коју су монаси пре-
писиваали.

Коломан Књижар: синовац и наследник краља 
Ладислава, изузетно интелигентан мађарски 
краљ који је знао писати и читати, ублажио 
је строге законе, унео у закон да вештице не 
постоје, и заузео је Далмацију.

кулук: бесплатни рад кметова на властелинским 
мајурима. 

Кумани: степски номадски народ који су Мађари 
примили у државу пре и после најезде Татара.

легија: највећа јединица римске војске, састојала 
се од пешадије са тешким наоружањем и мање 
коњице.

људски век: период од отприлике тридесет до 
тридесет и три године. Три људска века су 
отприлике 100 година.

мајур: део властелинства који властелин 
није никоме поклонио и било је у његовом 
власништву. На мајуру су кметови бесплатно 
обрађивали земљу, кулучили су.

Марија: мајка Исуса Христа, Јосифова супруга.
мит: древна повест о боговима и јунацима са 

надљудским моћима.
Мојсије: муж који је према Библији извео 

јеврејски народ из египатског заробљеништва 
до границе Ханана. Од Господа је добио Десет 
Божијих заповести.

монах: црквена личност која живи у манастиру. 
Дане проводи у молитви и раду, негује болесне 
и брине се о старима, и пише рукописне књи-
ге, кодексе. Монасима у манастиру управља 
игуман, у западној цркви опат, а жене називамо 
монахињама.

мумија: хемијским средствима и завојима 
заштићено тело мртваца у древном Египту.

Мухамед: пророк исламске вере из Меке чија 
учења су сабрана у Корану.
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народна скупштина: скуп који се одржавао у 
грчким и италијанским градовима, у почетку 
су на скупштинама само обавештавали гра-
ђане, а касније су изгласавали законе и бирали 
административне службенике.

нова ера (н.е.): године после почетка рачунања 
времена, могу се још означавати после Хр. 
(после Христа).

Нови завет: други део Библије писан на грчком 
језику, садржи свете књиге хришћанства. 
Говори о животу Исуса Христа и његовим 
учењима.

Ноје: мушкарац (муж) који је према Библији 
преживео потоп са својом породицом и 
изабраним животињама, на барци коју је сам 
изградио.

обрада земље наводњавањем: пољоприв-
редна техника коришћења поплавне воде у 
сушном периоду уз помоћ насипа и канала.

Олимпијада: назив за спортске игре које су 
од 776. године п.н.е. организоване у грчкој 
Олимпији сваке четврте године у Зевсову 
част. На играма је могао да учествује било који 
грчки грађанин.

освајање домовине: досељавање јеног народа 
у нову домовину. Мађари  су се 895. доселили 
у Карпатски басен. 

папа: поглавар западне (католичке) хришћанске 
цркве са седиштем у Риму. Себе сматра за 
потомка св. Петра. Бирају га кардинали.

Перикле: вођа атинске демократије средином 
5. века п.н.е.

пирамида: огромна грађевина од камена, 
геометријског облика пирамиде. Подизали су 
је да би заштитили фараонову мумију.

племе: етничка група која се састоји од више 
братстава и на чијем челу је племенски 
поглавица.

полуномадски начин живота: супротно нома-
дима који се стално селе, овај начин живота 
од сетве до жетве везује људе за једно место, 
њихово станиште.

пљачкашки поход: назив за ратне походе за 
стицање плена које су Мађари покретали 
у 9–10. веку против Византијског царства, 

Италије и Западне Европе. Због страшних 
мађарских ратника људи су се молили 
следећим речима: „Господе, спаси нас од 
мађарских стрела!“ 

прављење оруђа: људска каректеристика, 
планирано прављење средстава која олакша-
вају рад.

праисторија: прво, најдуже раздобље историје 
човечанства. Трајало је од настанка човека до 
појаве првих царстава око 3000. године п.н.е.

пре нове ере (п.н.е.). Године пре почетка ра-
чунања времена, могу се још означавати пре 
Хр. (пре Христа).

провинција: покрајина Римског царства ван  
италијанске територије. Прва римска про-
винција је била Сицилија. У Мађарској је Заду-
навље било део провинције Паноније.

прогон Јевреја: верска нетрпељивост према 
Јеврејима. Јевреје су жигосали због њихових 
верских принципа који су се разликовали од 
хришћанских и муслиманских.

роб: човек којем је одузета слобода, у влас-
ништву је друге особе за коју мора да ради. 
Могли су да га продају и купе.

Ромул: према бајовитом предању оснивач Ри- 
ма којег је као одојче спасила вучица.

Света круна: најдрагоценија реликвија мађар-
ског народа коју је приликом крунисања 
мађарских краљева употребљавао остро-
гонски архиепископ. Састоји се из два дела, 
грчке и латинске круне, које су, према савре- 
меним сазнањима, спојили за време вла-
давине Беле III (1172–1196).

Свети Бенедикт: оснивач првог хришћанског 
монашког реда, бенедиктинског реда. У Ма-
ђарској се најстарији и најпознатији бенедик-
тински манастир налази у Панонхалми.

Свети Ладислав: мађарски краљ у периоду од 
1077. до 1095. Донео је веома строге законе 
у држави. Забранио је паганство, код папе 
је издејствовао да се за светитеље прогласе 
краљ Стефан, принц Имре и бискуп Гелерт. 
Победио је Кумане, а поред тога је запосео 
Хрватску.  
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Света Маргита: кћи Беле IV коју је краљ 
понудио за монахињу након што се држава 
спасила од Татара. Живела је на Острву зечева 
(данашње Маргитино острво), располагала је 
способношћу предсказивања чиме је често 
помагала оцу у дипломатским стварима. Због 
узорног живота су је у 20. веку прогласили за 
светитељку.

Свети Стефан: син кнеза Гезе, мађарски краљ,  
оснивач државе, крунисан је 1000. године. Из- 
градио је црквену организацију и систем 
жупанија. За време владавине краља Лади-
слава су га због његових заслуга прогласили 
за светитеља.

сеоба народа: етничке групе због неприја-
тељских напада или природних катастрофа 
полазе у потрагу за новом домовином.

словно писмо: писмо које су Феничани прона-
шли и у којем је сваки знак означавао један глас.

Соломон: праведни јеврејски краљ, Давидов 
наследник, градитељ јерусалимског храма.

средњи век: историјски период који је трајао 
од пада Западног римског царства (476) до 
откривања Америке (1492). 

средњовековни град: веће насеље опасано 
зидом које је у једној суми плаћало порез 
краљу, имало разне привилегије (нпр. право 
одржавања вашара, свог градоначелника и 
градску управу). 

стари век: историјско раздобље које је трајало 
од настанка првих царстава до пада Западног 
римског царства 476. године. 

Татарин: становник огромног Монголског 
царства које је створио Џингис-кан. Татари су 
1241. године под вођством Бату-кана пробили 
у Угарску. Након борбе код Мухија у којој су 
победили, Татари су годину дана пљачкали по 
Угарској. 

Стари завет: први део Библије који садржи 
свете списе Јевреја и хришћана. 

столеће (век): период од сто година.
талтош: свештеник мађарске древне паганске 

вере пре хришћанства који је лечио и врачао.
тврђава: стамбена кула, опасана зидом, нала-

зила се у средишту властелинства. У њој су 
становали племићи земљопоседници са 
својим породицама.

угро-финска језичка породица: чији најзначај-
нији сродни језици су мађарски, фински и 
естонски. Осим тих језика, у ту породицу спада 
и још много малих језика.

фараон: назив египатског владара од почетка 
Новог царства.

Ханибал: способни пунски, односно картагински 
војсковођа у 3. веку п.н.е. заклети непријатељ 
Римљана. Са својом војском је прешао преко 
алпских кланаца. 

Хебрејска библија: први део Библије, написан 
на хебрејском, садржи свете списе јеврејске 
вере и хришћанства. Хришћани је називају 
Стари завет. 

хијероглифи: свето клесање, назив египатског 
писма. Хијероглифи који личе на мале сличице 
означавали су појмове, слогове или слова.

Хуни: номадски народ који се борио на коњима. 
Њихов најзначајнији кнез се звао Атила. 

цех: удружење занатлија истог заната чије куће 
се налазе у истој улици у граду. Цехове су 
водили мајстори, а помагали су им шегрти и 
калфе.  

штампање књига: техника коју је у 15. веку 
развио Јохан Гутенберг. Штампање је решио 
малим оловним словима. Штампање је поста-
ло највећи проналазак позног средњег века. 
Тако је могао производити књиге у великом 
броју и јефтино. Умеће читања се ширило.
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